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De acordo com a medida, poderão ser adotadas:
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; e
g) o adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço FGTS.

QUAIS MEDIDAS PODEM SER ADOTADAS PELAS 
EMPRESAS DE ACORDO COM A MP Nº 927?

Não. As regras são temporárias e válidas somente até 31.12.2020 e
teve por fundamento o Decreto Legislativo nº 6/2020, que
reconheceu o estado de calamidade pública em todo território
nacional, constituindo hipótese de força maior para efeitos
trabalhistas, notadamente pelo art. 501 da CLT.

AS MEDIDAS TRABALHISTAS ESTABELECIDAS 
PELO GOVERNO FEDERAL SÃO DEFINITIVAS?

Sim. Basta apenas que a empresa informe ao empregado sobre essa
antecipação no prazo mínimo de 48 horas. Essa comunicação poderá
ser feita por escrito, e-mail, mensagem de texto etc., e deverá indicar
qual será o período de gozo de férias, não podendo ser inferior a cinco
dias corridos.

AINDA NÃO COMPLETEI UM ANO DE TRABALHO. 
A EMPRESA PODE ANTECIPAR MINHAS FÉRIAS?



Depende. A empresa tem a opção de pagar imediatamente ou até
o dia 20.12.2020.

NO CASO DE ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS, TEREI 
DIREITO AO ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL?

Agora a empresa pode pagar posteriormente tendo como limite o 5º
dia útil do mês posterior ao início das férias. Por exemplo, se a
empresa lhe conceder 30 dias de férias a partir de 25.03.2020, o
pagamento desse período pode ocorrer até 06.04.2020.
Em outra hipótese, se a empresa der 30 dias a partir de 01.04.2020, o 
pagamento desse periodo deverá ocorrer até o dia 07.05.2020.

NORMALMENTE RECEBO O SALÁRIO DE MINHAS 
FÉRIAS ANTES DE GOZÁ-LAS (DOIS DIAS ANTES). 
MUDA ALGO COM ESSA MP?

Ao contrário do que ocorre em situações normais, a conversão de até
10 dias de gozo férias em dinheiro só pode acontecer se a empresa
concordar.

POSSO “VENDER” PARTE DAS MINHAS FÉRIAS?

Sim, pois a empresa não precisará comunicar a concessão de férias
coletivas às autoridades competentes e ao sindicato com a
antecedência mínima de 15 dias. Basta que a comunicação seja
feita a todos os empregados com 48 horas de antecedência, não
havendo limite mínimo de dias de férias. 

AS REGRAS DAS FÉRIAS COLETIVAS 
TAMBÉM MUDARAM?



As férias ou outras licenças não remuneradas dos profissionais da 
saúde poderão ser suspensas, desde que o empregado seja 
comunicado por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente 
com antecedência mínima de quarenta e oito horas.

TRABALHO NA ÁREA DE SAÚDE E ESTOU DE 
FÉRIAS. A EMPRESA PODE ME CONVOCAR PARA 
RETORNAR ANTES DO SEU TÉRMINO?

Sim, mas a empresa deverá comunicar ao empregado esse
aproveitamento com antecedência mínima 48 horas. Por exemplo,
a empresa suspendeu suas atividades entre 23 e 28 de março. Nesse
caso, poderão ser compensados futuramente os feriados de 21, de
abril, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e 25 de
dezembro. Essa regra se aplica aos feriados civis. Para os feriados
religiosos exige-se a concordância do empregado, manifestada por
escrito.

FUI INFORMADO PELA EMPRESA QUE OS DIAS 
DE PARALISAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES PODEM 
SER COMPENSADOS COM FUTUROS FERIADOS.
ISSO É POSSÍVEL?

Sim. Suspende-se o recolhimento do FGTS referente aos vencimentos 
de abril, maio e junho de 2020, e o pagamento deverá ser efetuado a 
partir de julho de 2020 em até 6 parcelas, sem a incidência de multa e 
outros encargos.

HÁ ALGUMA MUDANÇA EM RELAÇÃO AO FGTS?



Não, pois não é considerado como doença ocupacional, salvo se
ficar comprovado o nexo causal, como pode ocorrer com
trabalhadores de hospitais, por exemplo.

FUI CONTAMINADO COM O CORONAVÍRUS. 
TENHO DIREITO A ESTABILIDADE NO EMPREGO 
PELO PRAZO DE 12 MESES QUANDO
RETORNAR AO TRABALHO?

Os acordos e as convenções coletivas poderão ser prorrogadas, a
critério do empregador, pelo prazo de noventa dias.

A CONVENÇÃO COLETIVA DO MEU SINDICATO 
VENCE NO DIA 31.03.2020 E DIANTE DA 
MOBILIZAÇÃO NACIONAL PARA EVITAR 
AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NÃO FOI POSSÍVEL 
REALIZAR A NEGOCIAÇÃO COLETIVA
PRÉVIA. O QUE ACONTECE NESSE CASO?

Nesse caso a empresa poderá emprestar os equipamentos e poderá
pagar por serviços de infraestrutura, sem que isso seja considerado
salário.

CASO O EMPREGADO NÃO POSSUA OS 
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA PARA 
TRABALHAR EM HOME OFFICE COMO 
COMPUTADOR, INTERNET ETC., O QUE 
ACONTECE?



Sim, desde que tenham sido adotadas nos trinta dias anteriores ao
dia 22.03.2020 e não contrariem as determinações contidas na
referida MP. 19º) O que muda no home office (teletrabalho)?
Resposta: a empresa poderá, a seu critério, alterar o regime de
trabalho presencial para o home office (teletrabalho) ou vice versa,
inclusive para os estagiários. A diferença é que, nesse caso, não é
necessária a autorização do empregado ou do sindicato nem o
registro expresso no contrato de trabalho, bastando que o
empregado seja informado, por escrito ou eletronicamente ( email ,
mensagem de texto etc ), no prazo mínimo de 48 horas.

ALGUMAS DESSAS MEDIDAS PREVISTAS NA MP 
Nº 927 FORAM ADOTADAS ANTES MESMO DE 
SUA EDIÇÃO PELA EMPRESA NA QUAL
TRABALHO. ESSAS MEDIDAS SÃO VÁLIDAS?

Sim, a não ser que o último exame periódico tenha sido realizado há
menos de 180 dias. Todavia, ficam dispensados a realização dos
demais exames ocupacionais, como o admissional, periódico, de
retorno etc., até o dia 31.12.2020.

NO CASO DE DESPEDIDA, CONTINUA A OBRIGA-
ÇÃO DE REALIZAR EXAME DEMISSIONAL ?



FONTE: 
Medida Provisória 927 de 22 03 2020.


