
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOMENTO DE APLICAÇÃO DA MP 

A Medida Provisória aplica-se de forma retroativa desde o dia 22/02/2020 

e permanecerá ativa até o dia 31/12/2020, onde se encerra o período de 

Estado de Calamidade Pública. Tal situação enfrentada por nosso País 

está prevista no Art. 501 da Convenção Trabalhista do Trabalho – CLT, 

como hipótese de força maior, podendo ser adotado pelos empregadores 

a fim de preservar empregos e renda. 

 

NEGOCIAÇÕES DOS CONTRATOS DE TRABALHO 

Poderão ser realizados acordos individuais entre empregador e 

empregado, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, 

prevalecendo este acordo sobre os demais instrumentos normativos, 

legais e negociais, respeitando a Constituição Federal. 

 

ALTERNATIVAS TRAZIDAS PELA MP PARA O ENFRENTAMENTO DA 

CRISE 

As alternativas trazidas pela MP nº 927/2020 para o enfrentamento da 

crise são o 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 trabalha, prorrogação do pagamento do FGTS para julho de 2020. 

 

 



 

 

1. É possível o trabalhador realizar teletrabalho? 

Sim. Poderá o trabalhador realizar teletrabalho ou home office em virtude 

da crise de corona vírus, desde que autorizado pelo empregador, sendo 

o empregado notificado com antecedência mínima de 48 horas e 

independe de documento escrito para ser válido. 

 

Deverá ainda, constar os instrumentos de trabalho e as despesas 

decorrentes dessa prestação de serviços de forma remota. 

 

2. É possível a antecipação de férias individuais pelo empregador? 

Sim. A empresa poderá antecipar período de férias que o empregado 

ainda não adquiriu; o aviso de férias poderá ser dado com 48 horas de 

antecedência inclusive por meio de WhatsApp. 

Período mínimo de férias pode ser de 5 dias, podendo ser prorrogado. O 

pagamento das férias deverá ser realizado até o 5º dia útil do mês 

subsequente e o pagamento do adicional de 1/3 de férias, até a data do 

pagamento do 13º salário, ou seja, até 20 de dezembro. 

 

3. O empregador pode conceder férias coletivas? 

Sim. Poderá o empregador conceder férias coletivas sem o comunicado 

prévio ao sindicato e ao Ministério da Economia e o aviso aos 

empregados poderá ser em até 48 horas de antecedência, também por 



 

 

meio de WhatsApp. Não precisará observar os períodos mínimos de 

férias coletivas. 

 

4. Como fica o pagamento de vale transporte e vale-alimentação? 

Durante o momento de crise, não há necessidade de pagamento de vale 

transporte no regime de teletrabalho ou home office, vez que não há o 

deslocamento até o local de trabalho. 

No entanto, permanece o pagamento de vale alimentação porque o 

trabalho permanece ainda que em regime de teletrabalho ou home office. 

 

5. As despesas de teletrabalho ou home office são pagas pelo 

empregador? 

Tais despesas deverão ser ajustadas em acordo escrito pelo empregador 

e empregado, firmados previamente ou no prazo de 30 dias, contados da 

data de entrada da MP. 

 

6. Como funcionará o aproveitamento e antecipação de feriados? 

Poderá o empregador antecipar a utilização de feriados pelos 

empregados no período de crise e futuramente esses feriados serão 

trabalhados, sem necessidade de escala ou pagamento em dobro. 

Deverão os empregados ser avisados com antecedência mínima de 48 

horas, devendo ser indicados quais feriados serão gozados no momento 

de crise. 



 

 

7. Poderá o empregador implementar o banco de horas? 

Sim. O empregador e empregado podem realizar acordos coletivos ou 

individuais por escrito nesse caso, para compensação no prazo de até 

18 meses. 

O prazo de 18 meses inicia após o período do Estado de Calamidade 

Pública. 

Deve ser observado na compensação o máximo de 2 horas diárias por 

dia. 

 

8. Como ficam exames médicos admissionais, períodos e 

demissionais? 

Enquanto durar o Estado de Calamidade Pública, ficarão suspensos de 

obrigatoriedade os exames médicos admissionais, ocupacionais, clínicos 

e complementares, exceto os demissionais que previsão ser feitos. 

 

Tais exames podem ser realizados se houver recomendação médica em 

razão do risco para a saúde do empregado. Tais exames suspensos 

deverão ser realizados em até 60 dias após o 

término do Estado de Calamidade Pública. 

 

 



 

 

9. Os treinamentos periódicos em segurança e saúde do trabalho 

ficam suspensas no período de crise? 

Sim. Ficam suspensos a obrigatoriedade dos treinamentos periódicos em 

segurança e saúde do trabalho, devendo ser realizados em até 90 dias 

após o encerramento do Estado de Calamidade Pública da MP, que se 

encerra em 31/12/2020. 

 

10. Com a suspensão do FGTS, o pagamento ficará para 

quando? 

As competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em 

abril, maio e junho de 2020, respectivamente poderão sem pagos em até 

6 parcelas, sem incidência de multa e juros, a partir de julho de 2020. 

Não há dispensa de informações na GFIP, contudo a GFIP destas 

competências podem ser feitas até 20 de junho de 2020. 

Se houver rescisão de contrato, o recolhimento do FGTS deverá ser 

efetuado até a data da quitação das verbas rescisórias. 

Suspende-se a contagem do prazo prescricional relativos ao FGTS pelo 

prazo de 120 dias; os prazos dos certificados de regularidade emitidos 

ficam prorrogados por 90 dias a contar da vigência da MP sob comento. 

 

 

 



 

 

11. As normas coletivas continuam em vigor no momento da 

crise? 

Sim. Poderão ser prorrogados os acordos e as convenções coletivas 

vencidos ou a vencer no prazo de 180 dias, contado da data que passou 

a valer a MP, onde poderão ser prorrogados pelo empregador pelo prazo 

de 90 dias. 

 

12. Poderão as empresas serem autuadas pelos auditores do 

trabalho no período de Estado de Calamidade Pública? 

Não. Os auditores trabalhistas só poderão autuar no período de 180 dias, 

contados da data de entrada da MP em exceções: falta de registro do 

empregado; situações de grave e iminente risco para o empregado; 

ocorrência de acidente fatal para o empregado; trabalho em condições 

análogas ao trabalho escravo ou infantil. 

 

13. Os prazos processuais para apresentação de defesa ficam 

suspensos? 

Sim. Durante o período de 180 dias, contado da data de entrada em vigor 

da MP, os prazos para apresentação de defesa ficam suspensos no 

âmbito dos processos administrativos que originaram autos de infração 

trabalhistas e notificações de débito de FGTS. 

 



 

 

14. Os casos de corona vírus serão considerados doenças 

ocupacionais? 

Não. Os casos de contaminação por corona vírus (covid-19) não serão 

considerados ocupacionais, ou seja, não serão caracterizados como 

acidente de trabalho, exceto mediante comprovação do nexo causal. 

 

15. Quais relações de trabalho se aplicam a Medida Provisória nº 

927/2020? 

Aplica-se às relações de trabalho dos empregados, dos trabalhadores 

temporários, dos trabalhadores rurais e no que couber, aos empregados 

domésticos, tais como jornada, banco de horas e férias. 

 

16. As medidas adotadas pelas empresas antes da entrada da 

MP são válidas? 

Sim. As medidas adotadas 30 dias antes da MP, desde que respeitadas 

suas disposições e determinações, são válidas. 

 

17. As medidas adotadas pelas empresas de isolamento ou 

quarentena antes da entrada da MP possuem efeitos? 

Sim. As medidas de isolamento ou quarentena são dadas por médicos 

ou por agentes de vigilância epidemiológica e o descumprimento pelo 

empregador de tais medidas acarretará responsabilização, nos termos 

previstos em lei. 



 

 

18. O empregador poderá descontar do salário do empregado, 

ausência no período de quarentena ou isolamento? 

Não. A Lei nº 13.979/2020, que trata sobre medidas de enfrentamento 

de emergência de saúde pública em razão da corona vírus, determinou 

como justificada as ausências em decorrências das consequências da 

pandemia, não podendo ser descontado do salário do empregado 

ausências em decorrência do vírus. 

 

19. O empregado infectado pelo corona vírus terá o seu salário 

pago pelo empregador? 

Sim. O empregador pagará os primeiros 15 dias e havendo necessidade 

de afastamento superior a este período, o empregado será encaminhado 

ao INSS para a verificação de necessidade de benefício previdenciário. 

 

20. É possível a redução de salário no período de calamidade 

pública? 

Segundo o art. 503 da CLT, “é  lícita, em caso de força maior ou prejuízos 

devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos 

empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, 

não podendo, entretanto, ser superior a 25% (vinte e cinco por cento), 

respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região”. 

 



 

 

Por fim, a Medida Provisória nº 927/2020 entrou em vigor na data de sua 

publicação, ou seja, em 22/03/2020, revogado o art. 18 que previa a 

suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses por meio da Medida 

Provisória nº 928/2020. 

 

Aguardamos publicações de novas medidas para o combate à crise e 

manutenção dos empregos. 

 

Gabriela Martinez Hinterlang de Barros Donate  

Advogada na área tributária. 

gabriela@hinterlang.adv.br 

 


