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São Paulo, 30 de Março de 2020

MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020
QUE DISPÕE DAS ALTERNATIVAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE- CORRENTE DO COVID-19
O texto legal traz medidas que poderão ser adotadas durante o período do enfrentamento do
estado de calamidade pública e emergencial da saúde pública para preservação dos empregos e das
respectivas rendas.
Foram trazidas algumas medidas relevantes que serão pontuadas individualmente a seguir.
Do Teletrabalho
O empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho,
o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho
presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o
registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho.
A alteração do regime deverá ser notificada ao empregado com antecedência de, no mínimo,
quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico.
É aplicável ao contrato de estágio e do jovem aprendiz também.
Não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do disposto nesta
Medida Provisória, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing,
dispostas na CLT.
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Da Antecipação de Férias Individuais ou da Concessão de Férias Coletivas
Durante o estado de calamidade pública a que se refere o à medida provisória, o empregador
informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo,
quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo
empregado.
As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos e poderão ser
concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha
transcorrido.
Empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias,
mediante acordo individual escrito.
Importante ressaltar que os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus
(covid-19) serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos da presente MP.
O empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de
empregados afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, não aplicáveis o limite
máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT.

Do Aproveitamento de Feriados
Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos e deverão notificar, por
escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no
mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.
O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante
manifestação em acordo individual escrito.

Do Banco de Horas
Ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime
especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do
empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no
prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser

feita

mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.
A

compensação

do

saldo

de

horas

poderá

ser

determinada

pelo

empregador

independentemente de convenção coletiva ou acordo in- dividual ou coletivo.
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Da Suspensão de Exigências Administrativas em Segurança e Saúde no Trabalho
Fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e
complementares, exceto dos exames demissionais.
No entanto, deverão ser realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de
encerramento do estado de calamidade pública.
Se o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que
a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a
necessidade de sua realização.
O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente
tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias.
Durante o estado de calamidade, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de
treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras
de segurança e saúde no trabalho. Os treinamentos serão realizados no prazo de noventa dias,
con-tado da data de encerramento do estado de calamidade pública ou poderão ser realizados na
modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a
garantir que as atividades sejam executadas com segurança.
Do Diferimento do Recolhimento do 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. O recolhimento das referidas competências poderá ser parcelado sem incidência da
atualização, multa e demais encargos previstos em lei. No entanto, deverá o empregador declaras as
informações até 20 de junho de 2020.
Das Demais Disposições em Matéria Trabalhista
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 prorrogar a jornada de trabalho; 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.
Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida
Provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos
administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS
ficam suspensos.
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Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais,
exceto mediante comprovação do nexo causal.
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.
Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória,
os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às
seguintes irregularidades: falta de registro de empregado, a partir de denúncias; situações de grave e iminente
risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação; ocorrência
de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para
as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e trabalho em condições análogas às
de escravo ou tra- balho infantil.
Da Antecipação do Pagamento do Abono Anual em 2020
No ano de 2020, o pagamento do abono anual de que trata a Lei nº 8.213/1991, ao beneficiário da
previdência social que, durante este ano, tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria,
pensão por morte ou auxílio-reclusão será efetuado em duas parcelas, excep- cionalmente, da seguinte forma:
a primeira parcela corresponderá a 50% do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente
com os benefícios dessa competência e a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do
abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefício da competência maio.
Das Considerações Finais
As medidas previstas na Medida Provisória entraram em vigência em 22/03/2020 e seus efeitos
retroagem aos 30 dias anteriores à data da publicação.
Verifica-se que a presente Medida Provisória tem o objetivo de assegurar a manutenção do contrato
de trabalho durante o período da calamidade pública decorrente da COVID-19 e é importante ressaltar que as
medidas têm caráter excepcionais às previsões legais e normativas existentes.
Alguns dispositivos do texto original sofreram alterações desde sua publicação e apesar da eficácia
de caráter imediato a MP ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional.
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