
MP 927
O QUE VOCÊ PRECISA

SABER SOBRE AS

ALTERNATIVAS ADOTADAS  

PARA PRESERVAR AS

RELAÇOES DE EMPREGO

DURANTE A CALAMIDADE

PÚBLICA

DESCOMPLICANDO SEUS PRICIPAIS TÓPICOS

PONTO A PONTO



Dra. Anny Karine T. Ferreira

       A MP 927/2020 dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores

para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública, podendo o

empregado e o empregador celebrar ACORDO INDIVIDUAL ESCRITO,a fim de garantir a permanência do

vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e

negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição.

 

DO TELETRABALHO

 

             Também conhecido como “home office”, é o trabalho em regime domiciliar. Ficou determinado que

o empregador poderá, A SEU CRITÉRIO, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho,

independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, sendo necessário apenas um aviso

prévio de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência para mudança de regime, por escrito ou por meio

eletrônico. Este regime poderá, também, ser adotado para os estagiários e aprendizes.

 

DA ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS INDIVIDUAIS

 

            Quanto as férias individuais, estas poderão ser antecipadas, mesmo que ainda o empregado esteja no

período aquisitivo (referente aos primeiros 12 (doze) meses de trabalho do respectivo período aquisitivo de

férias). Para tanto, basta também o aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência mínima, por

escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado, e não podendo

ser inferior a 5 (cinco) dias corridos.

 

          O empregado e empregador também poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias,

mediante acordo individual e escrito.

 

          Vale, ainda, mencionar que a conversão das férias em pecúnia, também conhecida como "venda de

férias", deverá ser acordada com o empregador, deixando de ser prerrogativa exclusiva do empregado

durante o período de calamidade.

 

              Os trabalhadores pertencentes ao grupo de risco do covid-19 terão prioridade para o gozo de férias,

sejam elas individuais ou coletivas.

 

 



 

       

            Já os profissionais da saúde ou aqueles que desempenham atividade essencial, poderão ter suas férias

ou licenças não remuneradas suspensas, mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador, por

escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com a antecedência de 48 (quarenta e oito) horas.

 

DA PRORROGAÇÃO DO TERÇO DE FÉRIAS

 

     Com a antecipação das férias, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do terço

constitucional até o pagamento do 13º salário, cuja o seu limite legal é até o dia 30 de novembro, não sendo

mais necessário o seu pagamento antecipado. 

 

             Quanto ao salário relativo as férias, mitigando o art. 145 da CLT, pode o seu pagamento ser

efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente a sua concessão.

 

DA CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

 

              Quanto as férias coletivas, estas também poderão ser concedidas, a critério do empregador, bastando

a notificação aos empregados afetados, com a antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas, por

escrito ou por meio eletrônico, sendo dispensada a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da

Economia e aos sindicatos representativos da categoria profissional.

 

DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

 

             O empregador poderá, por ato unilateral, antecipar o gozo de feriados NÃO RELIGIOSOS, devendo

apenas notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados atingidos, respeitando a

antecedência de, no mínimo 48 (quarenta e oito) horas, mediante indicação expressa dos feriados

aproveitados. Quanto aos feriados religiosos, é necessária a concordância do empregado, mediante

manifestação em acordo individual escrito, respeitando ordem constitucional de liberdade de cultos

religiosos.

 

 

 



 

                 Ainda, será possível considerar os feriados no banco de horas, que passa a ter limite de 18 (dezoito)

meses, desde que por acordo individual escrito. 

 

DO BANCO DE HORAS

 

          O empregador poderá determinar a compensação do saldo de horas independentemente de

convenção coletiva ou acordo individual, com sua compensação no prazo de até 18 (dezoito) meses, contado

da data de encerramento do estado de calamidade pública. Podendo ser feita mediante prorrogação de

jornada em até duas horas, além das 8 horas da jornada diária, não podendo exceder as dez horas diárias,

medida clara e alto explicativa. 

 

DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

 

              Durante o período do estado de calamidade, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos

exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais, podendo ser

dispensados caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de cento e

oitenta dias.

 

                   Fica também suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais

dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no

trabalho.

 

DA ABRANGÊNCIA MATERIAL DA MP 927/2020

 

                     Quanto a sua abrangência material, a MP também aplica-se aos empregados rurais, estagiários,

aprendizes, empregados domésticos, além de contratos temporários e de terceirização.

 

DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

 

                        Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, nas competências

de Março, Abril e Maio de 2020, podendo ser posteriormente parceladas em até 6 (seis) vezes, 

 



 O salário poderá ser reduzido, mediante o estado de calamidade?

sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a

partir de julho de 2020. Porém, para usufruir desta prerrogativa, o empregado fica obrigado a declarar as

informações até 20 de junho de 2020.

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA TRABALHISTA

 

                       Fica permitido aos estabelecimentos de saúde prorrogar a jornada de trabalho, mediante

acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 x 36, podendo ser

incluídas posteriormente em banco de horas, e compensadas em 18 (dezoito) meses do fim do estado de

calamidade pública.

 

                        Poderá também ser adotado escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a

vigésima quarta hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o

repouso semanal remunerado.

 

                        Outro ponto relevante da medida diz respeito à questão de eventual reconhecimento da

Covid-19 como doença ocupacional. Para tanto, só é possível se é houver a comprovação do nexo de

causalidade.

 

DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO ANUAL EM 2020

 

                         O pagamento do abono anual de que trata o art. 40 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao

beneficiário da previdência social que, durante este ano de 2020, tenha recebido auxílio doença, auxílio-

acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, que normalmente é pago no final do

ano, poderá ser efetuado em duas parcelas, nos meses de abril e maio.

       

DÚVIDAS FREQUENTES

 

 Não. A redução do salário é vedado constitucionalmente, apenas se for através de acordo ou convenção

coletiva de trabalho, o que demanda a negociação entre os sindicatos patronais e de empregados. (art.

7º, inciso VI, CF)



Para os empregados domésticos se aplica essas mesmas medidas da MP?

Caso um empregado doméstico se recuse a antecipar as férias, como proceder, vez que ele está

colocando a saúde do empregador idoso em risco?

Deve-se manter o pagamento do vale transporte e vale alimentação, caso seja alterado o regime de

trabalho presencial para o teletrabalho?

Ainda estou no período aquisitivo de férias, há a possibilidade de ser antecipada minhas férias?

Em hipóteses de extinção de empresas ou de estabelecimentos, como ficará as indenizações pela

extinção dos respectivos contratos de trabalho? 

·        

      Sim. Seguem as mesmas regras estabelecidas na MP.

 

      Neste caso, a MP é clara, não é uma opção para o empregado em aceitar ou não, devendo o

empregador apenas notifica-lo com a antecipação mínima estabelecida.  

 

      Devem ser mantidos, desde que, estejam previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva.

 

      Sim. Essa possibilidade de antecipação de férias relativas a períodos aquisitivos já iniciados e ainda não

vencidos, é totalmente clara pela MP, sendo necessário a celebração de acordo individual nesse sentido.

 

     Vez que estamos em estado de força maior, é possível que as indenizações sejam pagas pela metade, nos

termos do artigo 502 da CLT. É preciso considerar, no entanto, que a indenização relativa aos 40% do

FGTS, por decorrer de previsão constitucional o Art. 10, inciso I, do ADCT, não poderá ser alcançada pela

redução, apenas as demais verbas rescisórias.

 

                Assim concluímos nossa breve explanação, sem o menor mister de encerrar a discussão, dada a

novidade e excepcionalidade da MP 927/2020, e nos colocamos a inteira disposição para maiores

esclarecimentos, e aprofundamento no tema. 
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