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(XXX Exame de Ordem). O Estado Y, bastante conhecido pela 

exuberância de suas praias, que atraem milhares de turistas todos 

os anos, edita lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais 

típicos, ameaçados de extinção, e limitando o transporte marítimo 

de passageiros. 

A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição da República 

Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta. 

a) O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a Uni-

ão para dispor sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte e na-

vegação marítima, caso Lei Complementar federal o autorize. 

b) O Estado Y tem competência comum com os demais entes federa-

dos para legislar sobre a matéria; logo, a lei estadual é constitucional. 

c) A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete 

privativamente à União legislar sobre a proteção do meio ambiente e 

o controle da poluição. 

d) A lei editada pelo 

Estado Y é inconstitu-

cional, porque trata de 

pesca e navegação 

marítima, que são de 

competência exclusi-

va da União, apesar 

de o Estado Y ter 

competência privativa 

para legislar sobre 

meio ambiente. 

O App OABeiro foi criado para oferecer suporte GRATUI-
TAMENTE a todos os interessados na conquista da sua 

Carteira da OAB.  Confira os benefícios do App OABeiro: 

https://www.oabeiros.com.br/ 

 

 

 

A Coordenação Nacional do Exame de 

Ordem Unificado comunica a suspensão 

dos cronogramas das duas próximas edi-

ções do certame previstas para 2020, em 

razão da pandemia do coronavírus (Covid-

19). Ficam suspensos, dessa forma, o 

XXXII e o XXXIII Exames, cujos editais 

de abertura estavam previstos para serem 

divulgados no dia 1º de abril (XXXII) e 10 

de agosto (XXXIII). 

A decisão não atinge o XXXI Exame, que 

está em andamento e com previsão da pro-

va prático-profissional (2ª fase) mantida 

para o dia 31 de maio de 2020. Outras in-

formações referentes aos novos cronogra-

mas do XXXII e do XXXIII Exames serão 

divulgadas posteriormente. 

https://www.oab.org.br/noticia/58021/suspenso-o-cronograma-das-

proximas-edicoes-do-exame-de-ordem-em-2020 
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MP 927/20 - MEDIDAS TRABALHISTA – COVID19 

ADIAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS 

 

Os empregadores não precisarão recolher o FGTS dos meses de 

março, abril e maio de 2020. Estes recolhimentos poderão ser 

realizados posteriormente, de forma parcelada, sem encargos, em 

até seis parcelas mensais, a partir de julho de 2020. 
 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. HORAS EXTRAS 

 

Os estabelecimentos de saúde poderão celebrar acordos com os 

empregados para realização de horas extras, mesmo para ativida-

des insalubres e para os turnos 12×36. Aos que atuam no regime 

12×36, poderão ser adotadas escalas de trabalho no dia de descan-

so, respeitada, no entanto, a folga semanal remunerada. Estas ho-

ras extras também poderão ser compensadas no prazo de 18 me-

ses, contado da data de encerramento do estado de calamidade 

pública. 
 

CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVIRUS vs. DOENÇAS 

OCUPACIONAIS 

 

Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão 

considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do 

nexo causal, o que, a princípio, tende a acontecer apenas nas ati-

vidades de saúde. 
 

VENCIMENTO DE CONVENÇÕES E ACORDOS COLE-

TIVOS DE TRABALHO 

 

Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos até 

18/09/2020 poderão 

ser prorrogados, a 

critério do emprega-

dor, até 17/12/2020. 
 

CONVALIDAÇÃO 

DE MEDIDAS JÁ 

ADOTADAS PELOS 

EMPREGADORES 

 

Serão consideradas 

válidas as medidas 

trabalhistas acima 

citadas já adotadas por 

empregadores a partir 

de 21/02, desde que 

não contrariem o dis-

posto nas regras pre-

vistas na MP. 

Não foram criadas 

neste momento medi-

das especiais para 

suspensão de contratos 

de trabalho 

(afastamento do em-

pregado sem recebi-

mento de salários), 

nem de redução de 

salários, o que, de toda 

forma, pode ser feito 

mediante negociação 

coletiva. 

A MP 927, criada em 22/03/2020, trouxe uma série de medidas 

trabalhistas excepcionais e transitórias que poderão ser usadas 

pelos empregadores durante o enfrentamento da crise decorrente 

do coronavírus – COVID-19. 

 

Estas medidas poderão ser aplicadas enquanto durar o chamado 

“estado de calamidade pública” vigente no País, o que, a princí-

pio, está previsto para durar até 31/12/2020. Este prazo poderá ser 

prorrogado ou ter o seu término antecipado, a depender da evolu-

ção da crise. Seguem abaixo algumas das mudanças estabelecidas 

que influenciam nas relações de trabalho com a MP 927/20 

 

PREVALÊNCIA SOBRE A LEI E SOBRE AS NORMAS 

COLETIVAS 
As medidas excepcionais previstas na MP possuem regras especí-

ficas, criadas especialmente em função da crise e, por isso mes-

mo, prevalecerão sobre as regras ordinariamente previstas em lei 

ou em normas coletivas. 

 

AJUSTE DIRETO ENTRE EMPRESA E EMPREGADOS 
As medidas previstas na MP poderão ser colocadas em prática 

mediante ajuste direto entre empregador e empregado, sem exigir, 

portanto, a participação dos Sindicatos. 

 

HOME OFFICE 
O teletrabalho, também chamado genericamente de home office, 

poderá ser implantando pela empresa a qualquer tempo e inde-

pendentemente da existência de acordos prévios individuais ou 

coletivos, mediante aviso aos empregados com 48 horas de ante-

cedência. Acordos poderão ser feitos entre empregador e empre-

gados para estabelecer regras quanto ao uso de equipamentos e 

recursos de comunicação (computador, internet etc.). 
 

FÉRIAS 
Férias individuais poderão ser determinadas com aviso prévio de 

apenas 48 horas, ainda que não haja tempo aquisitivo. Emprega-

dor e empregado poderão ainda negociar a antecipação de perío-

dos futuros de férias. O pagamento das férias não será antecipado, 

como ordinariamente previsto, e poderá ser feito até o 5º dia útil 

do mês seguinte ao do início das férias. O adicional de 1/3 das 

férias poderá ser pago até dezembro. A “venda” de 1/3 das férias 

deixa de ser um direito do empregado e passa a depender da con-

cordância do empregador. 

 

Férias coletivas também poderão ser determinadas pela empresa 

com aviso prévio de apenas 48 horas, e não exigirá comunicação 

ao Sindicato e ao órgão local da Secretaria de Trabalho. Não ha-

verá limitação quanto a períodos (ordinariamente, a CLT determi-

na o parcelamento em no máximo 2 períodos, nenhum inferior a 

10 dias, o que não precisará ser observado neste período de crise). 

Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronaví-

rus (covid-19) deverão ser priorizados para usufruir férias, indivi-

duais ou coletivas. 

 

SUSPENSÃO DE FÉRIAS EM ATIVIDADES ESSENCIAIS 
A empresa poderá suspender as férias ou licenças não remunera-

das dos profissionais da área de saúde e daqueles que atuam ser-

viços essenciais, que são reconhecidos pelo Governo como tal 

(supermercados, postos de combustíveis, telecomunicações etc.) 

 


