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CARTA AOS PARLAMENTARES
REPÚDIO A MEDIDAS QUE ATACAM DIREITOS TRABALHISTAS 

(MP 922/2020, MP 927/2020 E PEC 186/19)

Brasília, 1º de abril de 2020

Aos excelentíssimos parlamentares,

A  Federação  Nacional  de  Sindicatos  de  Trabalhadores  da  Saúde,  Trabalho,
Previdência e Assistência Social – FENASPS – entidade com sede e foro no Setor de
Diversões Sul  (SDS),  Edifício Venâncio V, térreo,  loja 28,  vem por meio deste,  mui
respeitosamente,  requerer  providências  urgentes  sobre  as  seguintes  medidas  do
governo que atacam os direitos da classe trabalhadora:

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 186/2019 – a chamada “PEC
emergencial”  cria  o  “Plano  Mais  Brasil”,  no  qual  o  governo  pretende  reduzir
investimentos públicos, ao adotar a redução de até 25% dos salários de servidores(as)
públicos(as)  e  a  suspensão  de  contratação  via  concurso  público.  Esta  redução
fatalmente promoverá o encolhimento do alcance do Estado, e políticas públicas de
previdência,  saúde  e  educação,  dentre  outras  já  sucateadas,  ficarão  ainda  mais
depauperadas, desamparando milhões de brasileiros e brasileiras.

Medida Provisória nº 922/2020 – esta medida prevê a contratação temporária de
servidores(as)  públicos(as),  tendo  como  uma  das  principais  motivações  a  situação
caótica no INSS, com déficit funcional e fila de 2 milhões de benefícios represados. Na
avaliação  da  federação,  entretanto,  isto  é  uma  tentativa  de  se  burlar  a  exigência
constitucional  (vide artigo 37 da Constitucional Federal)  de concurso público, já que,
pelo menos no caso do INSS, desde 2015 o Tribunal  de Contas da União (TCU) já
vinha alertando sobre a necessidade de contratação de pessoal para esta autarquia.

Além disso, a MP 922 altera legislação sobre perícia médica, transferindo para o
INSS  a  realização  de  perícias  em  servidores  públicos  federais,  extinguindo  o
Subsistema  Integrado  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor  (SIASS).  Com  isso,  os
servidores  públicos  também entrarão  na  fila  de  perícias  do  INSS,  sobrecarregando
ainda mais o órgão, o qual pública e notoriamente, está com um enorme passivo de
trabalho atrasado acumulado. 

Medida  Provisória  nº  927/2020  –  proposta  no  contexto  da  disseminação  da
pandemia  do  novo  coronavírus  (Covid-19),  a  MP  nº  927  dispõe  sobre  normas
trabalhistas como jornada de trabalho e salários, fiscalização do trabalho, pagamento
de obrigações como o FGTS e o abono salarial, emissão de certidões de regularidade
com as contribuições sociais, dentre outros.
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No entanto, a MP nº 927 não trata de nenhuma medida compensatória efetiva,
como a ampliação do acesso ao Seguro-Desemprego ou a garantia de abonos a serem
pagos pelo governo federal para assegurar renda aos que percam empregos ou sofram
grave  redução  da  renda.  São  exemplos  os(as)  trabalhadores(as)  do  comércio  ou
serviços e na construção civil ou ainda trabalhadores(as) informais ou autônomos(as).
Também não trata  da antecipação do pagamento  do  abono salarial  devido  aos(às)
trabalhadores(as).

Por isso, segundo esta federação, a MP nº 927 traz um conjunto de alterações
nas regras relativas a contratos  de trabalho,  aprofundando a retirada de direitos  da
classe trabalhadora, seja na iniciativa privada, seja no funcionalismo público, atendendo
aos  interesses  do  capital  e  à  premissa  maior  de  redução  ou  controle  dos  gastos
públicos.

Pondera-se  ainda,  que,  do  conjunto  de  medidas  propostas  por  esta  MP,  se
destacam o desrespeito e desconsideração à atuação das representações sindicais,
ampliando  o  conceito  da  Reforma  Trabalhista  (prevalência  do  negociado  sobre  o
legislado),  mas em bases  individuais,  sem a  necessidade  de  convenção  ou acordo
coletivo, e sem as limitações nela fixadas.

Isso posto, ressaltamos que necessitamos do apoio de Vossa Excelência para
que as medidas supracitadas sejam rejeitadas no Congresso Nacional,  protegendo-se
assim os direitos trabalhistas no país.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  subscrevemo-nos  abaixo  e  colocamo-nos  à
disposição de Vossa Excelência para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Diretoria Colegiada
FENASPS
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