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MEDIDA PROVISÓRIA N.º 927/20. CORONAVÍRUS – COVID 19. FÉRIAS COLETIVAS. 
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS. BANCO DE HORAS NEGATIVO. FORÇA MAIOR.  

 

O Presidente da República editou a Medida Provisória n.º 927, de 22 de março 
de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas 
pelos empregadores para preservação do emprego e da renda, que se aplica 
durante o estado de calamidade pública, constituindo hipótese de força maior 
(art. 1.º), conforme versa o artigo 501 da CLT. 
  
Entre as regras estabelecidas na MP n.º 927, destacam-se as de maior 
relevância a ser adotadas pelas empresas: 
  
I) Acordo Individual de Trabalho, com preponderância sobre demais 

instrumentos normativos, tanto legais quanto negociais, obedecidos os 
limites Constitucionais (art. 2.º); 

II) Possibilidade de aplicação, pelos empregadores, dentre outras, das 
seguintes medidas: 

a. teletrabalho, home office ou outro trabalho à distância, que não configure 
trabalho externo, inclusive para jovem aprendiz ou estagiário, 
dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de 
trabalho, desde que seja o empregado notificado com, no mínimo, 48 
horas de antecedência, por escrito, ou através de meio eletrônico (arts. 
4.º e 5.º). O registro no contrato de trabalho poderá ser feito em até 30 
dias, contados da alteração do regime; 

b. antecipação de férias individuais, desde que seja o empregado notificado 
da aludida antecipação, com, no mínimo, 48 horas de antecedência, por 
escrito, inclusive por meio eletrônico, indicando o período a ser gozado, 
não inferior a 5 dias, ainda que não tenha transcorrido o período 
aquisitivo, podendo, inclusive, ser suspensa para profissionais que 
desempenhem funções essenciais. O pagamento da remuneração das 
férias poderá ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente, ao 
passo que o adicional de 1/3 de férias poderá ser efetivado até o dia 20 
de dezembro de 2020 (arts. 6.º a 10); 

c. concessão de férias coletivas, devendo o empregador notificar com 
antecedência mínima de 48 horas, por escrito, inclusive por meio 
eletrônico, dispensada a comunicação prévia ao sindicato laboral e à 
Superintendência Regional do Trabalho,  ou respectivas Delegacias, 
observando-se, porém, que não é necessário que o empregado tenha 
completado o período aquisitivo. Priorizar grupos de risco do COVID-19. 
O pagamento da remuneração das férias poderá ser realizado até o 5º 
dia útil do mês subsequente, ao passo que o adicional de férias (1/3) 
poderá ser efetivado até o dia 20 de dezembro de 2020 (arts. 11 e 12); 



 

 

d. aproveitamento e a antecipação de feriados, notificado o funcionário, 
com antecedência mínima de 48 horas, por escrito, inclusive por meio 
eletrônico, indicando os feriados não religiosos aproveitados. Para os 
religiosos, dependerá da anuência do empregado, através de acordo 
individual, também escrito (art. 13); 

e. banco de horas, inclusive negativo, por acordo coletivo ou individual, por 
escrito, podendo ser compensado em até 18 meses após o encerramento 

do estado de calamidade pública, com a prorrogação de jornada diária 
em até 2 horas, limitada a 10 horas (art. 14); 

f. suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no 
trabalho, exceto em relação aos exames demissionais. Fica suspensa a 
obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e 
complementares, salvo se considerada, pelo controle médico, a 
representação de risco. O exame médico ocupacional, realizado dentro do 
período de 180 dias, poderá dispensar o demissional (arts. 15 a 17); 

g. diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS (arts. 19 a 25). Fica suspenso o recolhimento do FGTS alusivo aos 
meses de março, abril e maio de 2020, que passarão a vencer, 
respectivamente, em abril, maio e junho de 2020, salvo se despedido o 
funcionário. Esse recolhimento poderá ser parcelado em até seis vezes, 
sem a incidência de atualização, de multa e demais encargos; 

h. Os casos em que empregados apresentarem COVID-19 não serão 
considerados ocupacionais, exceto comprovação do nexo causal (art. 29); 

i. Acordos e Convenções Coletivas, vencidas ou a vencer, no prazo de 180 
dias, contados a partir da vigência da MP, poderão ser prorrogados, a 
critério do empregador, pelo prazo de 90 dias (art. 30). 

 
Desse modo, considerando a inteligência das normativas trabalhistas, em 
conjunto com as regras apontadas pela MP n.º 927, entende-se que medidas 
“temporárias de exceção” possam ser adotadas, sempre respeitadas as 

prescrições da Constituição Federal, devendo, cada caso, com suas 
particularidades, ser avaliado pelo empregador, visando, assim, evitar prejuízos 
maiores, inclusive em decorrência de interpretações judiciais que, porventura, 
possam ocorrer posteriormente ao fim da pandemia existente. 
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