
MEDIDA PROVISÕRIA 927 DE 22 DE MARÇO DE 2020

O Governo anunciou uma Medida Provisória n. 927, de 22 de março de

2020, permitindo algumas medidas trabalhistas no intuito de enfrentar o estado

de calamidade provocado pela pandemia causada pelo Corona Vírus (COVID-

19)

Importante  ressaltar  que,  essas  mesmas  medidas  SÓ  POSSUEM

VIGÊNCIA  DURANTE  O  REFERIDO  PERÍODO  DE  ESTADO  DE

CALAMIDADE.

A Medida Provisória rege que o acordo individual se sobrepõe aos demais

instrumentos coletivos, desde que dentro dos limites da Constituição, ao tratar

dos seguintes temas:

 teletrabalho (Home Office);

 banco de horas;

 antecipação de férias individuais; 

 concessão de férias coletivas;

 aproveitamento e antecipação de feriados;

 a suspensão de  exigências  administrativas  em segurança e saúde no

trabalho;

 adiamento  do  recolhimento  do Fundo de Garantia  do  Tempo de Serviço

(FGTS).



TELETRABALHO (HOME OFFICE)

A Medida Provisória 927 permite a alteração do o regime de trabalho

presencial  para  o  teletrabalho,  e  posterior  retorno  ao  regime  de  trabalho

presencial,  independentemente  de acordo individual  ou coletivo,  incluindo

também  o  trabalho  remoto  ou  trabalho  a  distância  para  estagiários  e

aprendizes, contando que: 

 O empregado seja notificado com antecedência de 48 horas, por escrito

ou por meio eletrônico;

 As determinações relativas aos equipamentos utilizados na prestação dos

serviços  devem  constar  em  contrato  escrito,  também  chamado  aditivo

contratual  firmado previamente ou no prazo de até trinta dias, contados da

data da mudança do regime de trabalho;

  O  empregador  forneça  os  equipamentos  necessários  à  execução  do

trabalho assim e pagar por serviços de infraestrutura,  sem que isso incida

sobre as verbas de natureza salarial; 

 Nos casos em que o empregador não possa oferecer os equipamentos

necessários à realização do teletrabalho,  o período da jornada normal de

trabalho será  computado como tempo de trabalho  à  disposição do

empregador. 

 O tempo de uso de aplicativos  e programas de comunicação fora  da

jornada  de  trabalho  normal  do  empregado  não  constitui  tempo  à

disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver

previsão em acordo individual ou coletivo. 

BANCO DE HORAS

A Medida Provisória 927 tornou  possível que seja instituído o regime de

Banco de Horas individual  ou coletivo para a ser compensado   em até 18

meses, contados a partir do encerramento do período de calamidade pública,

sendo  permitido que o pagamento das horas seja efetuado nos feriados não

religiosos federais, estaduais, distritais e municipais do ano de 2020.



ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

No que tange à antecipação de férias, a Medida Provisória permite que o

empregador  antecipe  as  férias  individuais  do  empregado,  por  período  não

inferior  a  5  dias  corridos,  ainda  que este  não tenha completado  o  período

aquisitivo,  podendo  negociar  a  antecipação  dos  períodos  futuros  junto  ao

empregado, contando que:

 A  comunicação  de  férias  ocorra  com,  no  mínimo,  48  horas  de

antecedência, por escrito ou por meio eletrônico; 

 O pagamento das férias poderá ocorra no 5º útil do mês subsequente ao

início das férias e o pagamento do terço constitucional ocorra  até o dia 20-12-

2020;

 Os trabalhadores pertencentes ao grupo de risco sejam priorizados na

concessão das férias, sejam elas individuais ou coletivas;

 Havendo  dispensa  do  empregado,  o  empregador  pagará,  juntamente

com as verbas rescisórias, os valores ainda não pagos relativos às férias. 

IMPORTANTE: O pagamento de abono pecuniário estará sujeito concordância

do empregador;

CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

No que tange às férias coletivas, a Medida Provisória 927 permite sua

concessão, sendo dispensadas a comunicação prévia ao órgão do Ministério da

Economia e aos sindicatos representativos da categoria profissional. Para sua

concessão, foi instituído que os empregados sejam notificados, com no mínimo

48 horas de antecedência, além de serem dispensadas a comunicação prévia ao

órgão do Ministério da Economia e aos sindicatos representativos da categoria

profissional. 

Seguindo a referida MP, serão observados o limite máximo de períodos

anuais de férias coletivas (2 períodos) e o limite mínimo de 10 dias corridos

estabelecido pela CLT.



ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

 As empresas poderão antecipar a folga utilizando para isso, os feriados

não  religiosos  federais,  estaduais,  distritais  e  municipais,  contando  que  a

comunicação aos empregados ocorra por escrito ou por meio eletrônico, com

antecedência de, no mínimo, 48 horas;

No que diz  respeito à antecipação de feriados  religiosos,  este poderá

ocorrer contado que haja concordância do empregado, mediante manifestação

em acordo individual escrito.

SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E

SAÚDE NO TRABALHO

A Medida Provisória 927 permitiu a Suspensão da obrigatoriedade dos

exames  admissionais  e  periódicos,  podendo  estes  ser  realizados  no  prazo

máximo de 60 dias após o término do período de calamidade pública, sendo

permitida a dispensa do exame demissional,  caso tenha sido realizado outro

exame médico ocupacional nos últimos 180 dias.

Havendo risco para a saúde do empregado,  o   médico coordenador

poderá  indicar  a  necessidade  de  realização  de  exames  no  período  de

calamidade pública;

Instituiu  também  a  suspensão  da  obrigatoriedade  de  realização  de

treinamentos  periódicos  ou  eventuais  previstos  em  NR  -  Norma

Regulamentadora, devendo estes ser realizados no prazo máximo de 90 dias

após fim do estado de calamidade pública, bem como facultou  ao empregador

que os treinamentos sejam feitos na modalidade de ensino à distância; 

No que tange ás comissões internas de prevenção de acidentes – CIPA,

estas  poderão  ser  mantidas  até  o  encerramento  do  estado  de  calamidade

pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos.



ADIAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

A MP prevê a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS para

as competências de março, abril e maio de 2020, independente do  número de

empregados, regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de atividade

econômica,   da  adesão  prévia,  para  isso  o  empregador  deve  declarar  as

informações até 20 de junho de 2020.

O  recolhimento  do  FGTS  referente  aos  meses  março,  abril  e  maio

poderá ser dividido em até 06 parcelas mensais, com vencimento no dia 07 de

cada mês, a partir do mês de julho de 2020, sem incidência de multa e juros.

 Havendo  rescisão  do  contrato  de  trabalho,  o  empregador  deverá

recolher as parcelas que estavam suspensas, sem incidência de multa e juros e

depositar a multa do FGTS, nas hipóteses legais em que estas forem devidas;

 A MP suspendeu a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos

a contribuições do FGTS pelo prazo de 120 dias, ficando prorrogados os prazos

dos certificados de regularidade por até 90 dias; 

Os  prazos  para  apresentação  de  defesa  e  recursos  administrativos

relativos a autos de infração relativos ao FGTS foram suspensos por 180 dias.


