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PERÍODO DE APLICAÇÃO DA MP 927

A MP tem sua vigência retroativa a partir de 22/02/2020 e durará
pelo período do Estado de Calamidade Pública (até 31/12/2020).
As situações previstas serão consideradas como de força maior
(artigo 501 da CLT).

NEGOCIAÇÕES TRABALHISTAS NO
PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA
É prevista a possibilidade de acordo individual por escrito, o
que signi�ca que terão preponderância sobre os demais
instrumentos normativos, legais e negociais, respeitada a
Constituição Federal.

PRINCIPAIS PONTOS
TRATADOS PELA MP 927

O empregador poderá aplicar medidas como teletrabalho,
antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas,
aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas,
suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde
do trabalho, direcionamento do trabalhador para quali�cação e
diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.

POSSIBILIDADES DE
ALTERAÇÃO DE
REGIME DE TRABALHO
(ART. 4º)
Home o�ce/teletrabalho

• Fica permitida a alteração unilateral, com a
dispensa de aditivo contratual prévio e
ausência de controle de jornada (artigo 62, III,
da CLT), bastando aviso prévio de 48 horas.
• A concessão de meios telemáticos,
infraestrutura e reembolso de despesas
havidas pelo empregado, deve constar em
contrato escrito a ser �rmado em até 30 dias
da alteração do regime de trabalho.
• Se o empregado não tiver meios telemáticos
e infraestrutura, poderá ocorrer o
fornecimento por meio de comodato e
pagamento da infraestrutura. Neste caso, não
caracteriza verba de natureza salarial.
• Se o empregador não disponibilizar as
ferramentas de trabalho e/ou meios
telemáticos para execução das atividades
pro�ssionais de forma remota, o período da
jornada normal de trabalho será considerado
como tempo de trabalho à disposição do
empregador.
• A utilização de aplicativos e programas de
comunicação fora da jornada de trabalho não
constitui tempo à disposição, prontidão ou
sobreaviso, exceto por acordo individual, CCT
ou ACT.

PERMISSÃO DE TELETRABALHO E
TRABALHO REMOTO PARA
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES
A MP 927 de�ne que as disposições sobre trabalho remoto
(home o�ce) e teletrabalho se aplicam igualmente para
estagiários e aprendizes.

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
INDIVIDUAIS

Poderão os empregadores antecipar as férias individuais com a
antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou por meio
eletrônico, com indicação do período a ser gozado, sendo que
o período mínimo de gozo será de 5 dias.
Existe ainda a possibilidade de antecipação de períodos
futuros de férias, ainda que com período aquisitivo incompleto
ou não iniciado, mediante acordo individual escrito.
Ressalta-se que deverá ser dada prioridade para grupos de
risco.

SUSPENSÃO DE
FÉRIAS OU LICENÇA
REMUNERADA DOS
PROFISSIONAIS DA
SAÚDE OU FUNÇÕES
ESSENCIAIS
Fica autorizada a suspensão de férias
ou de licença remunerada dos
pro�ssionais de saúde e funções tidas
como essenciais, mediante
comunicação formal por escrito ou
meio eletrônico, preferencialmente
com antecedência de 48 horas.

PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS
Existe a possibilidade de pagamento do terço constitucional
de férias após sua concessão, juntamente com a segunda
parcela do 13º salário (20/12/2020).

Caso o empregado faça requerimento de pagamento do
abono, deverá ter concordância do empregador, com
observância do prazo de pagamento do terço constitucional.

PRAZO PARA PAGAMENTO
DAS FÉRIAS

As férias poderão ser pagas até o 5º dia útil do mês
subsequente ao de início das férias. Se houver dispensa do
empregado, deverá haver a compensação dos valores a título
de férias em eventual rescisão do contrato de trabalho.

FÉRIAS COLETIVAS

Para a concessão de férias coletivas, é garantido às empresas
a noti�cação dos empregados afetados com antecedência
mínima de 48 horas, sendo inaplicáveis os limites máximos
de períodos anuais e mínimo de dias corridos. A empresa �ca
dispensada da noti�cação prévia ao Ministério da Economia e
aos Sindicatos.

ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

O empregador poderá antecipar os feriados federais,
estaduais, distritais e municipais, mediante noti�cação por

meio escrito ou eletrônico com a indicação expressa dos
feriados antecipados. A noti�cação deverá ocorrer no prazo
mínimo de 48 horas, sendo que é possível compensar o saldo
em banco de horas. Para feriados religiosos é necessária a
concordância do empregado.

BANCO DE HORAS

Fica autorizada a instituição de banco de horas por meio de
acordo individual escrito ou acordo coletivo, sendo que o
prazo de compensação será de 18 meses após o
encerramento do estado de calamidade pública (o que daria
06/2022).

Para o banco de horas instituído pela MP, deverá haver
observância do limite de prorrogação de 2 horas diárias,
respeitando-se o limite de 10 horas diárias.

SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA
E SAÚDE NO TRABALHO
A MP 927 determinou a suspensão dos exames periódicos,
exceto os demissionais. Fica estabelecido que o prazo para
realização posterior será de 60 dias, contados do
encerramento do estado de calamidade pública.

O médico coordenador do PCMSO poderá indicar a
necessidade de realização de exame médico antes desse
período e o exame demissional �ca dispensado na hipótese
de o último ter sido realizado há menos de 6 meses.

SUSPENSÃO DE TREINAMENTOS
PERIÓDICOS E EVENTUAIS

A MP garante a suspensão da obrigatoriedade de realização
de treinamentos periódicos e eventuais dos empregados
previstos nas Normas Regulamentadoras (NR). O prazo para
realização posterior é de 90 dias, contados do encerramento
do estado de calamidade pública.
Os treinamentos poderão ocorrer via EAD, cabendo à
empresa a observância dos conteúdos práticos.

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA
CIPA – PROCESSO ELEITORAL
SUSPENSO

Ficam mantidas as CIPA até o encerramento do estado de
calamidade pública, sendo que poderá haver a suspensão dos
processos eleitorais que estiverem em curso.

SUSPENSÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO

OBSERVAÇÃO: O artigo 18 que trata da suspensão do
contrato de trabalho pelo período de até quatro meses foi
retirado da MP 927. Outra Medida Provisória está para ser
editada, provavelmente entre os dias 31/03/2020 e
01/04/2020.

DIFERIMENTO DO
RECOLHIMENTO DO FGTS

As empresas serão bene�ciadas com a suspensão da
exigibilidade do recolhimento do FGTS referente aos meses
de março, abril e maio de 2020. Além disso, existe a
possibilidade de recolhimento do FGTS dos meses de março,
abril e maio de 2020 de forma parcelada, sem qualquer
encargo, multa ou juros.
O pagamento parcelado poderá se dar em até 6 parcelas,
com vencimento no dia 7 de cada mês, sendo que a 1ª parcela
deverá ser paga em julho de 2020, desde que a declaração
ocorra até junho de 2020. Os valores não declarados serão
considerados em atraso e o inadimplemento do
parcelamento importa em multa e encargos, além do
bloqueio do certi�cado de regularidade do FGTS.
Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, as
obrigações de recolhimento do FGTS incidirão em única
parcela, inclusive referente ao mês da rescisão, mas sem
encargos, desde que respeitado o prazo de seu pagamento.
Fica determinada pela MP a suspensão do prazo prescricional
do FGTS por 120 dias.
É garantida a prorrogação por 90 dias do prazo do certi�cado
de regularidade do FGTS emitido antes da MP 927, sendo que
o parcelamento pago em dia não impossibilita a emissão do
certi�cado de regularidade.

POSSIBILIDADES PARA OS
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

A MP permite aos estabelecimento de saúde, mesmo que em
atividade insalubre e jornada 12x36, a prorrogação da
jornada de trabalho, nos termos do artigo 61 da CLT,
podendo ser adotada hora suplementar entre a 13ª e a 14ª
horas, com garantia do DSR e permissão das horas serem
inseridas no banco de horas de 18 meses ou pagamento
como hora extra.

SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS
Fica determinada a suspensão dos prazos processuais, por
180 dias, para defesa administrativa trabalhista ou de
noti�cação de débito do FGTS.

A COVID-19 NÃO SERÁ
CONSIDERADA DOENÇA
OCUPACIONAL (ART. 29)

A MP estabelece que a COVID-19 não tem natureza
ocupacional, salvo se comprovado nexo causal.

PRORROGAÇÃO DE ACORDOS E
CONVENÇÕES COLETIVAS DE
TRABALHO

A critério do empregador, é prevista a possibilidade de
prorrogação, por 90 dias, de ACT e CCT vencidos ou
vincendos no prazo de 180 dias contados da vigência da MP.

ATUAÇÃO ORIENTADORA DOS
AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO
Os Auditores Fiscais do Trabalho atuarão de maneira
orientadora no período de 180 dias, exceto: (i) ausência de
registro de empregado; (ii) grave e iminente risco; (iii)
acidente de trabalho fatal; e (iv) trabalho em condições
análogas à de escravo ou trabalho infantil.

RELAÇÕES DE TRABALHO
ABRANGIDAS PELA MP 927

Fica garantida a aplicação da MP 927 ao trabalhador
temporário, ao terceirizado, ao empregado rural e ao
trabalhador doméstico.

TELETRABALHO DA MP 927 NÃO
SEGUE REGULAMENTAÇÃO DE
TELEATENDIMENTO/
TELEMARKETING

As regulamentações de teleatendimento e telemarketing
instituídas pela Reforma Trabalhista de 2017 não se aplicam às
disposições de teletrabalho estabelecidas pela MP.

PAGAMENTO DO ABONO ANUAL EM
DUAS PARCELAS
• 1ª parcela: abril de 2020 e pagamento junto com demais
benefícios; e
• 2º parcela: maio de 2020 e pagamento junto com demais
benefícios.

CONVALIDAÇÃO DE MEDIDAS
TRABALHISTAS TOMADAS
ANTERIORMENTE À EDIÇÃO
DA MP 927

É importante destacar que serão convalidadas as medidas
tomadas pelos empregadores, no período de 30 dias
anteriores à data de vigência da MP, desde que não
contrariem o disposto nesta Medida Provisória. O período a
ser considerado é 22/02/2020.

