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Medida Provisória nº 927/2020

Em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19),
foi editada a MP n.º 927/2020, que dispõe sobre medias trabalhistas
para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo n.º 6/2020.

1. INTRODUÇÃO



2. TELE TRABALHO

Art. 4º da MP 927.

Durante o estado de calamidade pública, 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 desse regime de trabalho será notificada ao empregado com
antecedência de, no mínimo, 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico.



MODELO DE TERMO DE ACORDO – HOME OFFICE

https://drive.google.com/file/d/1WxM-bdn1Lf1RHvuon0ZYJ3ho7Xwo4bGD/view?usp=sharing


3. BANCO DE HORAS

Art. 14 da MP 927

Durante o estado de calamidade pública, 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 18 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 2 horas, que não
poderá exceder 10 horas diárias.

A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo
empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo
individual ou coletivo.



MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE 
HORAS

https://drive.google.com/file/d/1qRga3dW9u3KrxqM28Z15xEXU8lthqbXC/view?usp=sharing


4. FÉRIAS COLETIVAS

Art. 11 e 12 da MP 927.

Durante o estado do de calamidade pública, o empregador poderá, a seu
critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de
empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, não
aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias
corridos previstos na CLT.

Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da
Economia e aos sindicatos representativos da categoria profissional.



MODELO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

https://drive.google.com/file/d/1rHHOqsoniZBmY56gQweEvgP8acYiBFlC/view?usp=sharing


4.1 ANTECIPÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

Art. 6º da MT 927

Durante o estado de calamidade pública, o empregador informará ao
empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no
mínimo, 48 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 5 dias corridos,
e poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período
aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido.

Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a
antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual
escrito.



4.1 ANTECIPÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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

Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o
empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de
férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação
natalina.

O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 de
férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador,
aplicável o prazo do parágrafo antecedente.

O pagamento da remuneração dessas férias poderá ser efetuado até o 5º
dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias.



MODELO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS 
INDIVIDUAIS

https://drive.google.com/file/d/1RLCm8sQezastcl5ziBa_EksC8WVLMakE/view?usp=sharing


5. ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

Art. 13 da MP 927.

Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão
antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e
municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o
conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo,
48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.

Os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para
compensação do saldo em banco de horas.

O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do
empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito.



MODELO PARA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

https://drive.google.com/file/d/1XCZOml7-fjc1gGLpA9daNZwdxNBKYBie/view?usp=sharing


Contatos:

(32) 98814-4052
contato@wfradvocaciaempresarial.com
www.wfradvocaciaempresarial.com.br

Avenida dos Andradas, nº 547, salas 818/822, Centro, Juiz de 
Fora/MG - CEP 36036-020


