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Esclarecimentos sobre os pontos mais

significativos da Medida Provisória nº

927, de 22.03.2020, que estabelece

ações de natureza trabalhista que

podem ser adotadas pelas empresas

para o enfrentamento do estado de

calamidade pública decorrente do

Coronavírus (covid-19).
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QUAIS MEDIDAS PODEM SER ADOTADAS PELAS EMPRESAS DE ACORDO COM A MP Nº 927?

a) o home office (teletrabalho);

b) a antecipação de férias individuais;

c) a concessão de férias coletivas;

d) o aproveitamento e a antecipação de feriados;

e) o banco de horas;

f) a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;

g) o direcionamento do trabalhador para qualificação; e

h) o adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
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O TELETRABALHO já tinha sua previsão legal, regulamentada desde a reforma trabalhista (CLT, art. 75-A e
seguintes). As diferenças para o regime temporário previsto pela MP são as seguintes:

• o empregador pode, a seu critério, determinar, unilateralmente, que os empregados passem a laborar
em regime de teletrabalho (exigiria na forma prevista na CLT, consentimento do empregado por força
do §1º do art. 75-C da CLT)

• dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho (exigível na forma
constante da CLT).

• o empregador deve notificar o empregado com antecedência mínima de 48 horas que, na indicação da
CLT, previa o prévio aviso de 15 dias.

• Deverá a empresa ressarcir o empregado que precisar se estruturar para participar da modalidade
(exemplo, internet), podendo dispor dos equipamentos, sob regime de comodato, não se
considerando de natureza salarial

• estagiários e aprendizes podem seguir o regime de teletrabalho.

**Não se confunde o teletrabalho (CLT, art. 75-A e seguintes) com o trabalho remoto (CLT, art. 6º).
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TRABALHO REMOTO - Não Há necessidade de se tratar como teletrabalho, mas apenas de implantação de
sistema de home office, com base no artigo 6º da CLT, que trata do trabalho em domicílio, por situação
emergencial.

- NÃO é preciso aditivo de contrato, apenas um comunicado geral ou ajuste na política interna,
cientificado aos empregados e, se possível, chancelado (concordância expressa – comodato supre)

- Estrutura do documento: a) Termo inicial; b) Prazo final, ou não havendo termo final, informação clara
de que o empregado será informado posteriormente sobre a data de retorno, seja mediato, seja com
data estipulada; c) Proibição de realizar o trabalho fora de casa, por exemplo em lan houses. d)
Instruções de medicina e segurança do trabalho, ergonomia, e prevenção de acidentes; e) Se houver,
forma de controle de jornada. ( MP :§ 5 do artigo 4º institui que uso de aplicativo ou programa fora da
jornada de trabalho não institui tempo a disposição do empregado – problema do whatsapp e outros
comunicadores) – manutenção do controle de ponto.
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f) Se houver, forma de reembolso de despesas com telefone e internet. Neste caso, informar valor exato,
ou percentual a ser pago. (MP :O artigo 3º exige acordo escrito sobre esses gastos e fornecimento das
ferramentas de trabalho – pode ser assinado após 30 dias) g) Manutenção de benefícios de Vale-refeição
ou vale-alimentação e plano de saúde; h) Vale-transporte: O vale-transporte é utilizado somente no
trajeto entre empresa residência e vice-versa, sendo assim, não se justifica seu pagamento no regime de
home office. Assim, a empresa poderá cancelar a compra ou compensar valores dos VT já fornecidos.
Sugerimos que os empregados sejam comunicados dessa situação, para que a empresa fique
documentada para eventuais casos futuros de reclamação.
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ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS INDIVIDUAIS

O empregador poderá antecipar as férias de seus empregados. Significa dizer que, mesmo os
empregados cujo período aquisitivo de férias não tenham sido completados, poderão ser concedidos,
por exceção.

Todavia, existem algumas diferenças importantes quanto à concessão tradicional de férias, a saber:

• o empregador deverá notificar a concessão das férias com, pelo menos, 48 horas de antecedência (o
prazo então previsto na CLT é de 30 dias – CLT, art. 135, caput)

• o pagamento da remuneração de férias poderá ser realizado juntamente com o da remuneração, isto
é, até o 5º dia útil do mês seguinte (pelo regime tradicional da CLT, o pagamento deveria ocorrer em
até 2 dias antes das férias – CLT, art. 145)

• o pagamento do terço constitucional (CF, art. 7º, XVII) poderá ocorrer em momento posterior, desde
que seja até 20 de dezembro deste ano

• Não menos importante, é prioritária a concessão de férias para os empregados que estejam no
grupo de risco, bem como, dependendo da natureza das atividades das empresas, poderão ser
interrompidas férias de profissionais da área de saúde ou funções consideradas essenciais (previsão
legal constante do Decreto 10.282/2020).
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CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

Com a MP 927, passamos a ter a flexibilização quanto à
concessão de férias coletivas, devendo ser observado
que:

• períodos de férias com duração inferior a 10 dias
corridos (diferente da disposição celetista em
relação às férias coletivas – art. 139, §2º)

• possibilidade de termos mais de 2 períodos de férias
ao ano (diferente da disposição celetista em relação
às férias coletivas – art. 139, §2º)

• dispensa da comunicação aos órgãos da Secretaria
especial do Trabalho e Previdência Social (exigência
prevista na CLT, art. 139, § 2º)
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APROVEITAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

É permitido ao empregador antecipar unilateralmente o gozo de feriados, especialmente aqueles não
religiosos. Isto poderá ser feito sem a necessidade de negociação coletiva (colide com o disposto na CLT,
em seu art. 611-A, XI).

• Necessário avisar os empregados com 48 horas de antecedência, detalhando quais feriados seriam
antecipados.

• Referida antecipação pode ser utilizada para fins de compensação futura em eventual saldo em
banco de horas.

• Cabe ressaltar que, em se tratando de feriados religiosos, a antecipação dependerá de concordância
do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito.



BANCO DE HORAS

Fica autorizado o estabelecimento de banco de horas, de tal forma
que o empregado possa receber seu salário/remuneração sem que
estivesse trabalhando; todavia, quando a situação se normalizar, ele
prestaria horas extras, sem receber novamente por elas.

Assim, para flexibilizar o estabelecimento do banco de horas em
decorrência da pandemia do COVID-19, a medida provisória autoriza
que:

• compensação por até 18 meses, contados da data de
encerramento do estado de calamidade pública (a CLT limita o
banco de horas a 1 ano – art. 59, §2º)

• estabelecimento por meio de acordo coletivo ou individual
formal (sentido contrário ao do regime celetista, que exige
negociação coletiva para bancos de horas com mais de 6 meses
de validade)
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SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A MP 927 suspende a obrigatoriedade de realização dos
exames médicos ocupacionais (SEMESTRAIS, POR EXEMPLO),
exceto dos exames demissionais.

Exames com obrigatoriedade suspensa deverão ser realizados
dentro de prazo de 60 dias após o encerramento do estado
decretado pela Presidência da República FEDERATIVA.

Porém, é faculdade ao médico coordenador de programa de
controle médico e saúde ocupacional (PCMSO) considerar
que a prorrogação representa risco para a saúde do
empregado; para tanto, o médico indicará ao empregador a
necessidade de sua realização imediata.
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SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Quanto ao exame DEMISSIONAL, é mantida sua
obrigatoriedade quanto à realização, no entanto, este
poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional
mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias.

Destaca-se que, a MP permitiu a manutenção da atual
composição da Cipa – COMISSÕES INTERNAS DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES e a suspensão das eleições em
curso.
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DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

O FGTS, cuja previsão legal determina pelo seu recolhimento mensal, será
suspenso quanto à referida exigibilidade, referente às competências de
março, abril e maio de 2020 (isto é, com vencimento em abril, maio e junho
de 2020), podendo ser parcelado o seu pagamento em momento futuro em
até 06(seis) parcelas, sem a incidência de atualização monetária, de multa ou
TR – taxa referencial.



MP 927/20 – COVID-19

A MP permite a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos
empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020.
Não se trata de isenção!! Esse recolhimento poderá ser feito de
forma parcelada, em até 06 vezes, a partir de julho de 2020, sem incidência
de atualização, multa e encargos.

No entanto, o empregador deve declarar essas informações até 20/06/2020
(os valores não declarados serão considerados em atraso!).

A contagem do prazo prescricional dos débitos relativos ao FGTS
fica suspensa pelo prazo de 120 dias.
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SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS
Estão suspensos os prazos processuais para apresentação
de defesa e recurso no âmbito de processos
administrativos originados a partir de autos de infração
trabalhistas e notificações de débito de FGTS, pelo período
de 180 (cento e oitenta) dias.

CONTAMINAÇÃO CORONAVÍRUS – DOENÇA NÃO
OCUPACIONAL
Importante destacar que a MP dispõe que os casos de
contaminação pelo coronavírus não serão considerados
doenças ocupacionais, exceto mediante comprovação
do nexo causal, conforme disposto no artigo 29 da MP.
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO
Acordos coletivos de trabalho vencidos ou a vencer nos próximos 180(cento e oitenta) dias podem ser
prorrogados pelo empregador, a partir de 22 de março de 2020.
Referida prorrogação poderá ser feita pelo prazo de 90 dias a contar do término da vigência do ACT, sem
que haja previsão de renovação pelo mesmo período.

SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
Durante o período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação da MP (22 de março de 2020), a

atuação dos Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia será eminentemente em caráter de
orientação, sem imposição de multas, exceto quanto eventual infração constatada se referir a:
(i) falta de registro de empregado;
(ii) situações de grave e iminente risco imediato;
(iii) ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de
acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e
(iv) trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.
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TRABALHO TEMPORÁRIO, TERCEIRIZAÇÃO, TRABALHO RURAL E
DOMÉSTICOS
A MP 927 se aplica às modalidades de trabalho (inclusive, no que
couber aos domésticos), conforme previsto em seu artigo 32.

CONVALIDAÇÃO DE MEDIDAS ANTERIORES
As medidas de caráter trabalhista, adotadas pelos empregadores
quem não contrariem o disposto na referida MP são consideradas
válidas, desde que tenham sido adotadas nos últimos 30 dias.



DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR PARA QUALIFICAÇÃO (LAY OFF)

• A CLT prevê que, em situações pontuais, os empregados fossem
encaminhados a programas de qualificação profissional, durante os
quais eles deixariam de receber suas remunerações. É o chamado
lay-off, previsto no art. 476-A da CLT.

• A MP 927 ampliou o uso, de tal forma que elasteceu uma série de
aspectos da participação dos empregados nos referidos cursos.

• Prevê, por exemplo que o contrato de trabalho poderá ser suspenso
para participação do empregado em curso ou programa de
qualificação profissional oferecido pelo empregador, diretamente
ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com
duração equivalente à suspensão contratual.
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DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR PARA QUALIFICAÇÃO (LAY OFF)

Quanto à participação nestes cursos, seguem pontos de destaque:

acordo entre empregador e empregado(s), não podendo ser
determinada unilateralmente

• não requer negociação coletiva perante o sindicato (exigida pela
CLT)

• prazo de até 4 meses (prazo previsto na CLT é de 2 a 5 meses)

• empregador poderá conceder ajuda compensatória mensal, sem
natureza salarial (consoante previsto na CLT)

• o curso deverá ser na modalidade não presencial, ou seja, à
distância, sendo que outra não poderia ser a forma, ante a
necessidade de isolamento pessoal

• o empregado não receberá a chamada “bolsa-qualificação
profissional”, via Governo
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