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COMUNICADO – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE 
MARÇO DE 2020

Recentemente publicada, a Medida Provisória nº 927 dispõe sobre as medidas 
trabalhistas para enfrentamento da situação emergencial decorrente da pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19), tendo por objetivo preservar emprego e renda dos 
trabalhadores durante o período de crise. 

I. ASPECTOS GERAIS

 A MP buscou prestigiar, durante o estado de calamidade pública, os acordos 
individuais firmados entre empregado e empregador, desde que tenham o objetivo de 
garantir a permanência do vínculo empregatício. Nos termos da MP, tais ajustes terão 
preponderância sobre instrumentos normativos, legais e negociais, desde que respeitada 
a Constituição Federal.

Em seu teor, o diploma legal traz novas regras que flexibilizam aspectos da 
regulamentação dos seguintes temas: (i) teletrabalho; (ii) antecipação de férias individuais; 
(iii) concessão de férias coletivas; (iv) aproveitamento e antecipação de feriados; (v) banco 
de horas; (vi) suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; 
(vii) direcionamento do trabalhador para qualificação; e (vii) diferimento do recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

As regras previstas na Medida Provisória têm validade temporária, produzindo 
efeitos apenas enquanto perdurar o estado de calamidade pública, se sobrepondo, neste 
interregno, às normas legais de regência.

Vejamos, então, os principais pontos de cada tema.

II. TRABALHO À DISTÂNCIA – HOME OFFICE

Prazo: O empregador deverá notificar o empregado da alteração do regime 
presencial para o regime de trabalho à distância com antecedência de 48 horas, por 
escrito ou por meio eletrônico.

Forma e requisitos: O empregador fica autorizado a alterar, a seu critério,  o regime de 
trabalho do empregado presencial para a modalidade à distância, bem como determinar 
o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos 
individuais ou coletivos, sendo dispensado o registro prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho. Na modalidade à distância, o empregador fica dispensado de 
controlar a jornada dos trabalhadores.
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Observações:

(a) Em até trinta dias as partes deverão firmar acordo escrito disciplinando 
o regime de home office, versando sobre saúde e segurança do trabalho; 
sobre a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou pelo fornecimento 
dos equipamentos tecnológicos; a respeito da infraestrutura necessária e 
adequada à prestação dos serviços; e, ainda, sobre o eventual reembolso de 
despesas.

(b) O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de 
trabalho normal do empregado não é considerado como tempo à disposição 
do empregador, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo.

(c) A adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância 
fica expressamente autorizada para estagiários e aprendizes.

III. FÉRIAS INDIVIDUAIS

Prazos:

(i) A MP reduz o prazo para comunicação de férias ao empregado para 48 
(quarenta e oito) horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação 
do período a ser gozado, que não poderá ser inferior a cinco dias corridos.

(ii) O pagamento das férias poderá ser realizado até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das férias.

(iii) O pagamento do 1/3 de férias e do abono pecuniário (venda de até 10 dias) 
poderão ser diferidos, ou seja, o empregador poderá optar por efetuar o 
pagamento destas parcelas após sua concessão, até o dia 20 de dezembro.

Forma e requisitos: O texto da Medida Provisória também autoriza que a empresa 
coloque o trabalhador em férias, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha 
transcorrido, permitindo, além disso, a antecipação de períodos futuros de férias, isto é, 
relativamente a períodos aquisitivos ainda não transcorridos, mediante acordo individual 
escrito.

Observações:

(a) Em virtude da previsão constitucional a respeito do gozo e fruição anual das 
férias, a permissão para antecipação de períodos futuros de férias pode ser 
entendida por inconstitucional.

(b) O abono pecuniário (venda de até 10 dias) deixa de ser obrigatório, ficando 
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condicionando à expressa concordância do empregador.

(c) Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente 
com as verbas rescisórias, os valores ainda não adimplidos relativos às 
férias. A medida provisória não menciona a possibilidade de desconto, 
nas rescisórias, de eventuais períodos antecipados de férias em que seus 
respectivos períodos aquisitivos não tenham sido cumpridos.

IV. FÉRIAS  COLETIVAS

Prazo: Para concessão de férias coletivas a MP reduziu o prazo mínimo de 
comunicação prévia para 48 horas. 

Forma e requisitos: Fica dispensada a necessidade de comunicação ao Ministério da 
Economia e ao sindicato profissional, também não serão mais aplicáveis o limite máximo 
de períodos anuais (dois períodos) e o limite mínimo de dias corridos (dez dias), enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública.

V. APROVEITAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

Forma e requisitos: Fica autorizada a antecipação de feriados não religiosos 
mediante prévio aviso, buscando facilitar o sistema de compensação do saldo em banco 
de horas e, desta forma, permitindo o labor posterior dos empregados nos dias que seriam 
destinados a esses feriados, compensando as horas não laboradas na antecipação.

Prazo: Para poder compensar a antecipação, os empregadores deverão notificar 
os empregados, por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência de, no mínimo, 48 
(quarenta e oito) horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.

Observação: No caso dos feriados religiosos, o seu aproveitamento dependerá de 
concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito.
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VI. BANCO DE HORAS

Forma e requisitos: Durante o estado de calamidade pública, a MP permite a inversão 
da lógica do banco de horas, ou seja, admite a interrupção imediata na prestação de 
serviços para, em seguida, o trabalhador realizar horas extraordinárias com objetivo de 
compensar o período não laborado, mantendo a limitação de, no máximo, duas horas 
extras por dia. 

Prazo:  A compensação das horas não laboradas (por meio da realização de horas 
extras) deverá ser realizada no prazo de até 18 (dezoito) meses, contado da data de 
encerramento do estado de calamidade pública.

Observação: A MP amplia a regra prevista no art. 61 § 3º da CLT, liberando a 
necessidade de autorização prévia das autoridades competentes e ampliando o prazo 
para compensação (se comparada com a mecânica anteriormente prevista). 

VII. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Forma e requisitos: No curso do estado de calamidade pública, a MP suspendeu 
a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e 
complementares, exceto dos exames demissionais. De igual forma, suspendeu a 
obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos, permitindo que sejam 
realizados na modalidade de ensino à distância. Por fim, as comissões internas de 
prevenção de acidentes (CIPA) poderão ser mantidas e os processos eleitorais em curso, 
suspensos.

Prazos:

(i) Treinamentos periódicos suspensos serão realizados no prazo de noventa 
dias, contados do fim do estado de calamidade pública.

(ii) Exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares serão realizados 
no prazo de sessenta dias, do término do estado de calamidade pública.

(iii) Caso o exame médico ocupacional tenha sido realizado há menos de cento e 
oitenta dias, o exame demissional poderá ser dispensado.

(iv) Durante o período de cento e oitenta dias, contados da data de entrada em 
vigor da Medida Provisória, ficam suspensos os prazos processuais para 
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apresentação de defesa e recurso em processos administrativos originados a 
partir de autos de infração trabalhista e notificações de débito de FGTS.

Observação: Durante 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de entrada 
em vigor da Medida Provisória 927, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da 
Economia atuarão de maneira orientadora, exceto nas hipóteses de ausência de registro 
de empregado, em situações de grave e iminente risco, acidente de trabalho fatal, trabalho 
em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.

VIII. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DE FGTS

Forma e requisitos: Por livre decisão da empresa, os recolhimentos dos valores do 
FGTS relativos às competências de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio 
e junho, respectivamente, poderão ser efetuados em até seis parcelas mensais. Para 
usufruir da prerrogativa, os empregadores deverão declarar as informações pertinentes 
até o dia 20 de junho de 2020.

Prazos:

(i) Os pagamentos das parcelas se iniciarão a partir de julho de 2020, sem a 
incidência da atualização, da multa e dos encargos. 

(ii) Em caso de extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, 
este deverá efetuar os depósitos, acrescidos de 40%, dentro do prazo legal 
estabelecido para sua realização, para que não fique sujeito à multa e aos 
encargos.

IX. OUTRAS DISPOSIÇÕES

 • Os casos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19) não serão 
considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.

 • Os acordos e as convenções coletivas, vencidos ou vincendos, no prazo 
de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor da Medida 
Provisória, poderão ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de 
noventa dias, após o termo final deste prazo.
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 • O pagamento do abono anual ao beneficiário da previdência social que, 
durante o ano de 2020, tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou 
aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão será efetuado em duas 
parcelas, excepcionalmente.

 • Todas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não 
contrariem o disposto no texto da Medida Provisória, e que tenham sido 
tomadas no período dos trinta dias anteriores à data de entrada em vigor da 
medida foram convalidadas.

X. OBSERVAÇÕES FINAIS

Cabe observar que o Governo Federal determinou a revogação do art. 18, 
inicialmente previsto na MP 927, suprimindo, assim, a possibilidade de suspensão do 
contrato de trabalho para qualificação do empregado prevista naquele dispositivo legal. 
Todavia, é esperada a divulgação de outras ações de auxílio à preservação dos empregos, 
por meio de novas medidas provisórias. Entre as possíveis novidades devem figurar a 
redução temporária de salários (com proporcional redução de jornada), novas regras 
para suspensão dos contratos de trabalho, e, ainda, autorização para que o salário do 
empregado diagnosticado com COVID19 seja custeado pelo INSS, mesmo nos 15 dias 
iniciais.

A redução dos impactos econômicos e financeiros decorrentes da crise 
desencadeada pelo coronavírus depende, sem dúvida, de análise técnica, criatividade e 
planejamento diante das peculiaridades do caso concreto e, neste sentido, o escritório 
Capanema e Belmonte Advogados encontra-se, sempre, à disposição para contribuir no 
desenvolvimento de soluções específicas para a realidade de cada empresa.
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