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NOTA DA CONDSEFMenos direitos, mais pobreza

Mesmo com retirada de artigo, MP 

ainda pode suspender salários

Após enxurrada de críticas que levou 

a hashtag #BolsonaroGenocida para o 

topo dos assuntos mais comentados do 

Twitter, o presidente da República Jair 

Bolsonaro (sem partido) disse ter 

voltado atrás da suspensão salarial dos 

trabalhadores por um período de 

quatro meses e retirou da Medida 

Provisória 927/2020 o artigo 18. 

Entretanto, análises aprofundadas do 

texto apontam que o artigo 2º, mantido 

no instrumento que tem força imediata 

de lei, também possibilita a suspensão 

de salários mediante acordo entre 

empregador e empregado.

De acordo com o escritório Wagner 

Advogados Associados, assessoria 

jurídica da Condsef/Fenadsef, o artigo 

2º significa um cheque em branco, em 

que empregador pode assinar o que 

quiser, dispensado de cumprir as leis 

estipuladas em instrumentos jurídicos 

vigentes, como negociações coletivas e 

normas da CLT.

Para a Condsef/Fenadsef, a íntegra 

da MP é criminosa por retirar renda da 

população, abandoná-la à própria sorte 

e excluir os sindicatos de sua atuação 

fundamental que é proteger o 

trabalhador por meio de acordos 

coletivos.
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A publicação da Medida Provisória 927/2020 

mostra de que lado o governo está no combate à 

pandemia do coronavírus. A Condsef/Fenadsef 

avalia a ação como proteção unicamente aos 

empresários, colocando a fatura da crise econômica 

agravada pela pandemia na conta dos 

trabalhadores, as principais vítimas da doença. 

A Confederação pede ao Parlamento rejeição do 

texto do governo com a mesma celeridade que a 

casa teve para determinar corretamente Estado de 

Calamidade Pública. 

A Condsef/Fenadsef aponta quatro alternativas 

que devem ser tomadas com urgência para 

contenção da crise: 1. Revogação imediata da 

Emenda Constitucional 95, que congela 

investimentos públicos por 20 anos, incluindo saúde 

e educação, essenciais para superação da 

pandemia; 2. Suspensão imediata do pagamento de 

juros e amortizações da dívida pública, o que 

renderia R$ 1,6 trilhão para investimentos em 

serviços públicos e assistência social; 3. Taxação das 

grandes fortunas, protegidas neste contexto; 4. 

Implantação de políticas de assistência à classe 

trabalhadora, como anistia das contas de água, 

energia e gás. 

Agora é o momento de intensificar os barulháços 

contra o governo, para mostrar o 

descontentamento geral da nação. O País corre 

sérios riscos de quebrar completamente, exceto os 

detentores de grandes fortunas, que somam 1% da 

população. Mesmo dentro de casa, protestemos!

Brasília, 23 de março de 2020 - Sérgio Ronaldo da 

Silva, Secretário-geral da Condsef/Fenadsef
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