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VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 927, 
DE 22 DE MARÇO DE 2020

PRINCIPAIS MEDIDAS TRAZIDAS PELA MP

A Medida Provisória, editada pelo Governo Federal, entrou em vigor, a partir de sua 
publicação, em 22.3.2020. Porém, seus efeitos são retroativos até 30 dias anteriores à data 
de entrada em vigor da MP, o que significa dizer que as medidas trabalhistas adotadas pelos 

empregadores antes da MP (até 30 dias) são convalidadas, desde que não a contrariem.

A MP é aplicável durante o estado de calamidade (até 31 de dezembro de 2020), e, para fins 
trabalhistas, constitui força maior (art. 501 da CLT). A MP será analisada pelo Congresso 

Nacional, no prazo legal.

Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes da crise da COVID-19, os 
empregadores poderão, dentre outras medidas, implementar o teletrabalho; antecipar férias 
individuais; conceder férias coletivas; aproveitar e antecipar feriados federais, estaduais, 
distritais e municipais; banco de horas; suspender exigências administrativas em segurança e 

saúde do trabalho; e o diferimento do recolhimento do FGTS.

As Partes poderão celebrar acordo individual escrito modificando as regras originais do 
contrato de trabalho, a fim de garantir o vínculo de emprego. O novo pacto terá 
preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, desde que 

respeitada a Constituição Federal do Brasil. 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DURANTE 
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA



HOME OFFICE/ TELETRABALHO

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

• O empregador poderá, desde que comunicado ao empregado 
com 48 horas de antecedência, por meio escrito ou eletrônico, 
conceder férias individuais, mesmo que o período aquisitivo não 
tenha transcorrido e desde que obedecido o período mínimo de 
concessão de 5 (cinco) dias de férias. 
• Ainda, poderão, mediante ajuste individual escrito, antecipar 
períodos futuros de férias.
• Os empregados do grupo de risco da COVID-19 serão 
priorizados para a concessão de férias.
• Para as férias concedidas durante o estado de calamidade (até 
31.12.2020), o empregador poderá pagar o adicional de 1/3 após 
sua concessão e até a data de pagamento da gratificação natalina, 
prevista no art. 1º da Lei nº. 4.749/1965, e eventual pedido de 
conversão de 1/3 das férias em abono salarial depende do 
empregador.
• O pagamento das férias, concedidas no período de vigência da 
MP, poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao 
início do gozo das férias. Não é aplicável o disposto no artigo 145 
da CLT.
• Se o empregado for dispensado, eventuais valores pendentes 
relativos à concessão das férias, serão pagos com as verbas 
rescisórias.

• O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o 
teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância sem 
que precise fazer qualquer anotação prévia na CPTS.
• Não há necessidade de acordo coletivo ou individual para 
implementação da figura do home office. 
• A alteração pode ser unilateral, porém o empregado deve ser 
comunicado com, pelo menos, 48 horas de antecedência, por escrito 
(carta/notificação) ou eletronicamente (e-mail, mensagem etc.).
• Despesas com aquisição de equipamentos para o exercício do trabalho 
remoto somente podem ser exigidas do empregador se for previsto em 
contrato prévio ou no prazo de 30 dias da alteração do regime.
• O empregador não é obrigado a fornecer equipamentos para trabalho 
remoto, porém se fornecer serão a título de comodato e eventual 
pagamento para tal finalidade não configurará verba salarial.
• Não havendo comodato, o período da jornada normal é tempo a 
disposição do empregador.
• O uso de aplicativos ou programas de comunicação fora da jornada 
normal não constitui tempo à disposição, prontidão ou sobreaviso, 
exceto se previsto em acordo individual ou coletivo.
• Não se aplica aos trabalhadores em regime de teletrabalho, regidos 
pela MP 927, as regulamentações em teleatendimento e telemarketing.



FÉRIAS COLETIVAS

O empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas, devendo, para tanto, 
notificar os empregados com antecedência mínima de 48 horas. Não é aplicável o 

limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias previsto na CLT. 
O empregador não precisa comunicar o Órgão local do Ministério da Economia e os 

sindicatos da categorial profissional, de que trata o artigo 139 da CLT. 

Durante a calamidade pública, o empregador poderá 
suspender as férias ou licenças não remuneradas dos 
profissionais da saúde ou daqueles que desempenham 
funções essenciais mediante comunicação escrita ou 
por meio eletrônico, preferencialmente com 
antecedência de 48 horas.

FÉRIAS/LICENÇAS DE 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA 
SAÚDE OU QUE DESEMPENHAM 
FUNÇÕES ESSENCIAIS

É permitido, aos estabelecimentos de saúde, por 
acordo individual escrito, mesmo para atividades 
insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho 
por 36 horas de descanso, prorrogar a jornada de 
trabalho e adotar escalas de horas suplementares 
entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada, 
sem que haja penalidade administrativa, garantido o 
repouso semanal remunerado de 24 horas 
consecutivas.

PRORROGAÇÃO DE JORNADA DE 
TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 
DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE



FERIADOS

É permitido o empregador antecipar 
feriados não religiosos (o aproveitamento 
de religiosos dependerá de concordância 
escrita do empregado) federais, estaduais, 
distritais e municipais. Para tanto, basta a 
notificação dos empregados, por meio 
escrito ou eletrônico, com, pelo menos, 48 
horas de antecedência.
Os feriados poderão ser utilizados para 
compensação do saldo de banco de horas.

• A MP 927 autoriza a interrupção das atividades e a constituição de regime especial de 
compensação de jornada, por meio de banco de horas, mediante acordo coletivo ou individual, 
para compensação em até 18 meses, a partir do encerramento do estado de calamidade pública.
• A compensação de tempo para recuperação do período poderá ser feita mediante prorrogação 
da jornada em até 2 horas, até o limite de 10 horas diárias.
• A compensação do saldo de horas não depende de acordo individual ou coletivo ou convenção 
coletiva.

TREINAMENTOS PERIÓDICOS E EVENTUAIS DE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

• Fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos 
empregados. Os exames poderão ser realizados na modalidade a distância
• Os treinamentos não realizados na modalidade a distância serão implementados no prazo de 90 
dias, a contar do encerramento do estado de calamidade pública.
• As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas e os processos eleitorais 
suspensos.

EXAMES MÉDICOS 
OCUPACIONAIS, CLÍNICOS E 
COMPLEMENTARES

• A MP suspende, durante o estado de calamidade 
pública, os exames médicos ocupacionais, clínicos e 
complementares, salvo aqueles que o médico 
coordenador entender representar risco para a saúde 
do empregado.
• O exame demissional é exigido, salvo se o último 
ocupacional tenha sido realizado dentro de 180 dias.
• Os exames suspensos serão realizados no prazo de 
60 dias do encerramento do estado de calamidade 
pública.

BANCO DE HORAS



ABONO ANUAL EM 2020

Ao beneficiário da Previdência Social que, durante 2020, tenha recebido auxílio-doença, 
auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão será efetuado em duas 
parcelas, sendo a primeira correspondente a 50% do benefício devido no mês de abril e será paga 
juntamente com os benefícios de tal competência, e a segunda parcela corresponderá à diferença 
entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com o 

benefício do mês de maio de 2020.
No caso de cessação programada do benefício antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor 
proporcional do abono anual. E sempre que ocorrer a cessação do benefício antes da data 
programada, para os benefícios temporários, ou antes de 31 de dezembro de 2020, para os 
benefícios permanentes, deverá ser providenciado o encontro de contas entre o valor pago ao 

beneficiário e o efetivamente devido.

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO 
FGTS E OUTROS ASPECTOS

• A MP suspende a exigibilidade do recolhimento do FGTS para 
qualquer empresa e referente aos meses de março, abril e maio de 2020.
• Para usufruir da prerrogativa, o empregador deverá declarar os 
valores até 20 de junho de 2020.
• Não haverá incidência de atualização, multa e dos encargos previstos 
no artigo 22 da Lei nº. 8.036 de 1990.
• Os valores dos meses abrangidos pela MP serão quitados em até 6 
parcelas, com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho de 
2020, sob pena de multa e encargos devidos, nos termos da Lei nº. 
8.036/1990, e bloqueio do certificado de regularidade do FGTS.
• No caso de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão fica resolvida 
e o empregador obrigado a recolher os valores correspondentes, na 
forma da Lei nº. 8.036/1990.
• Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à 
data da MP são prorrogados por 90 dias.
• Eventuais parcelamentos de débito do FGTS com parcelas a vencer 
nos meses de março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado 
de regularidade.

TRABALHO DOMÉSTICO

A MP é aplicável ao trabalho doméstico, no que se refere a jornada 
de trabalho, banco de horas e férias.

TRABALHO TEMPORÁRIO E RELAÇÕES 
DE TRABALHO RURAL

A MP também é aplicável ao trabalho temporário, disposto na Lei nº. 
6.019/1974, e ao trabalho rural, disposto na Lei nº. 5.889/1973.



ATUAÇÃO DE AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO

RESTOU ALGUMA DÚVIDA?

CONTE CONOSCO!

Durante 180 (cento e oitenta) dias, a contar da entrada em vigor da MP 927, os Auditores Fiscais 
do Trabalho do Ministério da Economia atuarão tão somente de forma orientadora, salvo em caso 
de falta de registro de empregado por denúncia, situações de grave e iminente risco, acidente de 
trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, trabalho em 

condições análogas às de escravo e trabalho infantil.

DOENÇA OCUPACIONAL

Os casos de contaminação pela COVID-19 não 
são considerados ocupacionais, salvo mediante 
comprovação de nexo causal.

PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 
DE ACORDOS E CONVENÇÕES 
COLETIVAS

Os acordos e convenções coletivas vencidos e 
vincendos, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar da entrada em vigor da MP, 
poderão ser prorrogados, a livre critério do 
empregador, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
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