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O Governo Federal apresentou algumas disposições para a seara trabalhista 
como forma de enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do 
COVID-19.

Para tanto, elaborou uma Medida Provisória (MP 927/2020) com aplicação 
imediata, condicionada ao período de 120 dias (caso não seja convertida em 
Lei pelo Congresso Nacional).

Diante da situação econômica e social em decorrência da pandemia do 
coronavírus, buscou-se a apresentação de possibilidades com o objetivo de 
buscar a preservação do emprego e da renda.

O conteúdo a seguir exposto apresenta para os empresários as novas 
possibilidades e alterações trazidas com a MP 927) para lidar com esse 
período de crise.

1- ACORDOS INDIVIDUAIS

Enquanto durar a situação de calamidade pública, há a possibilidade de 
celebração de acordos individuais escritos diretamente entre empregador e 
empregado, sem necessidade de intermediação do sindicato.

Trata-se de uma inovação que busca simplificar a negociação, tendo em vista 
que com a determinação de isolamento social, tornava-se bem difícil qualquer 
contato com os sindicatos para deliberações sobre as condições de trabalho.
Contudo, qualquer acordo deve estar em conformidade com dois pontos:

i) Obrigatoriamente, conceder condições ao empregado que assegure a 
garantia da permanência do vínculo empregatício;

ii) Impossibilidade de deliberar sobre redução salarial, salvo com a 
participação do sindicato (artigo 7º, VI da Constituição) 

O desrespeito a qualquer dessas duas condições indicadas, é bastante 
arriscado, o que certamente ensejará futuras ações judiciais com alto risco 
para a empresa.



2- TELETRABALHO

Essa já era uma possibilidade prevista na CLT e apresentada em nosso Ebook 
– COVID19. Contudo, não mais será preciso a concordância do empregado, 
podendo a empresa determinar a alteração do regime de trabalho, sem 
qualquer formalidade de aditivo contratual ou registro em CTPS.

Apenas deve ser comunicado o empregado, com antecedência mínima de 48h, 
por escrito ou por meio eletrônico (podendo ser por e-mail ou WhatsApp em 
caso de impossibilidade de contato presencial).

As regras anteriormente apresentadas permanecem as mesmas, sendo que 
em relação às condições de trabalho necessárias (notebook, impressora, 
celular), são de responsabilidade da empresa. Contudo, caso o empregado 
assuma, nesse caso, deverá existir um aditivo ao contrato prevendo 
especificamente essas novas condições.

A empresa pode fornecer material em regime de comodato, sendo que caso 
não ocorra isso, o período da jornada normal de trabalho será computado 
como tempo de trabalho à disposição do empregador.

3- CONCESSÃO DE FÉRIAS

Com as alterações trazidas pela MP 927, as férias poderão ser concedidas 
pelo empregador com antecedência mínima de 48 horas, mediante 
comunicado escrito ou por meio eletrônico. Entendemos que em caso de 
impossibilidade de assinatura do documento pelo empregado ou ciência por e-
mail, o comunicado por WhatsApp atendera o objetivo de dar conhecimento ao 
empregado.

O pagamento do valor das férias poderá ocorrer até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das férias. Portanto, se o empregado iniciou as 
suas férias em abril o pagamento poderá ocorrer até o 5 dia útil do mês de 
maio.

Outra concessão trazida diz respeito à possibilidade de pagamento do abono 
de 1/3 de férias na mesma data de pagamento do 13º salário (20 de 
dezembro).

Importante lembrar que a concessão de férias não poderá ser inferior a 5 dias 
corridos.

Outro ponto importante trazido com a MP diz respeito a possibilidade de 
antecipação das férias aos empregados que ainda não tenham o período 
aquisitivo completo, mediante acordo escrito entre empregado e empregador. 
Exemplificando, o empregado que tenha oito meses de trabalho poderá usufruir 
de férias integrais e ao retornar as suas atividades poderá trabalhar mais 
quatro meses para completar o período aquisitivo do descanso já concedido.
 
Em caso de concessão de férias coletivas não será necessária a comunicação 
prévia ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria.



4- ANTECIPACÃO DE FERIADOS

A MP-927 trouxe a possibilidade de antecipação de gozo de feriados, mediante 
aviso por escrito ou comunicado eletrônico, valendo as mesmas regras das 
hipóteses anteriores de aviso.

No comunicado, deverão constar todos os feriados a serem compensados com 
envio e ciência ao empregado com antecedência mínima de 48 horas.

O ajuste necessitará da concordância do empregado e as horas de créditos 
poderão ser compensadas por meio do banco de horas.

5- BANCO DE HORAS

As regras gerais anteriormente apresentadas são mantidas, em relação ao 
banco de horas.

Contudo, a interessante alteração diz respeito ao período de compensação que 
passa de seis para dezoito meses, em casos de negociação individual com o 
empregado.

Por fim, destaque-se que a compensação do saldo de horas poderá ser 
determinada pelo empregador, sem necessidade de anuência do empregado, 
desde que respeitado o limite de dez horas diárias.

6- DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO

Uma das medidas trazidas pela MP 927 diz respeito à suspensão da 
obrigatoriedade da realização de exames até o prazo de sessenta dias após a 
cessação do estado de calamidade pública, excetuado apenas o exame 
demissional.

Mas até mesmo o referido exame poderá ser dispensado para os empregados 
que tenham realizado exame médico ocupacional há menos de 180 cento e 
oitenta dias, ressalvada a hipótese de risco à saúde do empregado.

No mais, também fica suspensa a obrigatoriedade de realização de 
treinamentos sobre meio ambiente e segurança do trabalho, a serem 
retomados no prazo de noventa dias do encerramento do estado de 
calamidade pública. Caso seja do interesse do empregador, poderão ser 
realizados treinamentos na modalidade EAD.

Por fim, estão suspensos os processos eleitorais em curso para as comissões 
internas de prevenção de acidentes (CIPA), mantidas as composições de 
membros já existente até o encerramento do estado de calamidade pública.



7- SUSPENSÃO DO CONTRATO PARA QUALIFICAÇÃO

No texto originário, havia a previsão de suspensão do contrato de trabalho por 
quatro meses para que o empregado fizesse cursos de qualificação 
disponibilizados pelo empregador, sem obrigação de pagamento de salário.

Contudo, após as manifestações contrários ao texto, o artigo 18 da MP foi 
revogado pela MP 928/2020.

Aguardemos nova medida mais branda em substituição.

8- DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO 
TEMPO DE SERVIÇO

Outra medida criada se refere à possibilidade de o empregador suspender o 
recolhimento do FGTS durante os meses de março, abril e maio de 2020.

Os recolhimentos deverão ser realizados a partir de julho de 2020, e podem 
ocorrer de forma parcelada em até seis vezes, com vencimento no dia sete de 
cada mês.

Mas, para usufruir desse direito, o empregador fica obrigado a declarar 
normalmente as informações relativas ao FGTS, através do E-Social ou da 
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), 
até o dia 20 de junho de 2020.

Com relação aos valores não declarados, o empregador não entra no regime 
de parcelamento e terá que recolher o FGTS em atraso com o acréscimo de 
multa e encargos.

A MP 927 permite, ainda, a prorrogação por 90 (noventa) dias das certidões 
negativas de débito emitidas em data anterior a 22 de março de 2020, de modo 
que a ausência de recolhimento do FGTS nesse período não irá afetar o 
certificado de regularidade das empresas.

Por fim, no caso de rescisão do contrato de trabalho do empregado, as 
parcelas do recolhimento em aberto deverão ser antecipadas e depositadas 
integralmente sendo mantida ainda a obrigatoriedade de pagamento da multa 
dos 40% do FGTS nas dispensas sem justa causa.

9- PRORROGAÇÃO DE ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS

Por fim, registre-se que a MP 927 indicou expressamente que os acordos e as 
convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de cento e oitenta dias, 
contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão ser 
prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de noventa dias, após o 
termo final deste prazo.
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