
MEDIDAS QUE PODERÃO SER APLICADAS 
PELO EMPREGADOR NO ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA 

DE ACORDO COM A MP 927 DE 22/03/2020, ALTERADA PELA MP 928 DE 
23/03/2020



 A MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020 FOI EDITADA COM A 
FINALIDADE DE ATENUAR OS IMPACTOS FINANCEIROS NAS 
EMPRESAS COM RELAÇÃO À  PANDEMIA DE CORONAVÍRUS 

(COVID-19), APRESENTANDO ALTERNATIVAS AOS 
EMPREGADOS E EMPREGADORES, A SEGUIR ABORDADAS.



DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE

De acordo com o artigo 2º da Medida Provisória, fica autorizado 
o acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do 
vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais 

instrumentos, não ultrapassado os limites da Constituição 
Federal. 



DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL
 

OS CASOS DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
NÃO SERÃO CONSIDERADOS OCUPACIONAIS, EXCETO 

MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.



TELETRABALHO

O  empregador poderá alterar para teletrabalho 
independentemente de acordo individual ou coletivo, 

dispensado registro no contrato, desde que avisado com 
antecedência mínima de 48 horas. 



DAS FÉRIAS

1 - A antecipação de férias deverá ser comunicada no prazo de 48 horas, por escrito ou 
por meio eletrônico, descrevendo o período que o funcionário irá gozar, ainda que não 
tenham completado o período aquisitivo.

2 - A ANTECIPAÇÃO NÃO PODERÁ  SER INFERIOR A 5 DIAS.

3 - O PAGAMENTO DO 1/3 DAS FÉRIAS PODERÁ SER ADIADO ATÉ A DATA QUE É 
DEVIDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 20 DE DEZEMBRO DE 2020.

4 - O pagamento das férias poderá ser realizado até o quinto dia útil subsequente ao 
início do gozo das férias. 



ATENÇÃO!!

CASO OPTE PELA DEMISSÃO, O EMPREGADOR ARCARÁ COM O 
PAGAMENTO DAS FÉRIAS NO ATO DO PAGAMENTO DOS HAVERES 

RESCISÓRIOS.

Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus 
(covid-19) serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas

 



FÉRIAS 
COLETIVAS

O empregador pode optar pela concessão de férias coletivas, desde 
que anunciada formalmente no prazo de até 48 horas, dispensada a 
comunicação ao órgão local do Ministério da Economia e sindicatos.



APROVEITAMENTO DE 
FERIADOS

O empregador poderá antecipar o gozo de feriados não religiosos, desde 
que avisado em até 48 horas antes da antecipação e desde que 

formalmente, podendo ser realizado por meio eletrônico. 
DEVERÁ SER EXPRESSAMENTE INDICADO O FERIADO.

Observação> poderá ser gozado feriado religioso desde que expressamente 
aceito pelo empregado. 



BANCO DE 
HORAS

Os empregadores poderão instituir regime especial de compensação de 
jornada, por meio de banco de horas, desde que estabelecido por acordo 

coletivo ou individual formal. Deverá ser compensado dentro do prazo de 18 
meses, contados do fim do estado de calamidade.

IMPORTANTE: A compensação de tempo para recuperação do período 
interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada de até 2 

duas horas, não sendo permitido o exercício de jornada superior a 10 horas 
diárias.



SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO

Suspensas as realizações de exames médicos 
ocupacionais, exceto os demissionais. Fica autorizada 
a suspensão de exames demissionais daqueles que o 

último exame realizado não superar 180 dias. 
 



FGTS
  

Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às 
competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, 

respectivamente, devendo ser declarado até 20 de junho de 2020.
Art. 20.  O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado 
de forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no art. 

22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.§ 1º  O pagamento das obrigações referentes às 
competências mencionadas no caput será quitado em até seis parcelas mensais, com 

vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020, observado o disposto 
no caput do art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art22.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art15


ESTABELECIMENTOS DE 
SAÚDE

 Durante o de estado de calamidade pública é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, 
mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso:

I - prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e

II - adotar 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 nos termos do disposto no art. 67 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas previstas nos incisos I e II do caput do art. 26 
poderão ser compensadas, no prazo de dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, 

por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art67
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art67


CONVALIDAÇÃO

Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas 
adotadas pelos empregadores que não contrariem o 
disposto na MP 927, tomadas no período anterior a 

data de sua publicação.



REVOGAÇÃO DO ARTIGO 18 
DA MP 927/20 

A Medida Provisória 928 de 23 de março de 2020 
revogou o artigo que tratava da suspensão do 

contrato de trabalho pelo prazo de até 4 meses, 
tornando-o inócuo.


