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de março de 2020. 
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Todavia, a implantação das

medidas demanda cautela do

empregador, vez que muitas

delas podem, no futuro, ser

consideradas nulas ou até

mesmo inconstitucionais.

Visando resguardar nossos

clientes de possíveis passivos

trabalhistas, pontuamos abaixo

as medidas que podem ser

adotadas e o que fazer para

trazer maior segurança à

operação.



Durante o estado de calamidade pública, ou seja, entre 20 de

março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, o empregador

poderá, de forma unilateral, alterar o regime de trabalho

presencial para o teletrabalho (home office),

trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância. 

 

A comunicação ao trabalhador pode ser feita por escrito ou

por meio eletrônico, com 48 horas de antecedência.

 

Embora o art.63, III da CLT exclua o empregado

em teletrabalho do capítulo que trata da duração da jornada

de trabalho, orientamos que seja observado o labor regular

dentro da jornada contratual, devendo o empregador evitar

demandar o empregado por meio de aplicativos e

programas de comunicação fora da jornada normal de

trabalho.

 

Para as empresas que utilizam sistema remoto de controle de

jornada, recomendamos que este continue sendo utilizado

para fins de controle da jornada dos empregados em

teletrabalho.

A comunicação ao
trabalhador pode

ser feita por escrito
ou por meio

eletrônico, com 48
horas de

antecedência.

1) TELETRABALHO



O Termo Aditivo ao Contrato de

Trabalho prevendo a responsabilidade

pela aquisição, manutenção e

fornecimento dos equipamentos

tecnológicos e de infraestrutura

necessária ao teletrabalho poderá ser

firmado até 30 dias contados da data da

mudança do regime de trabalho.

 

A MP  927 permite que o empregador

forneça ao empregado os equipamentos

tecnológicos a título de comodato.

Importante destacar que o empregador

não pode impor ao empregado a

aquisição de equipamentos.

 

Está autorizado o teletrabalho, também,

para estagiários e aprendizes.

TELETRABALHO

Está autorizado o
teletrabalho,

também, para
estagiários e
aprendizes.



2) FÉRIAS

OBS

Embora a MP 927 tenha autorizado tanto a antecipação de férias individuais quanto a

concessão de férias coletivas por ato unilateral do empregador, existe um risco de esta

medida, se questionada, ser invalidada pelo Judiciário Trabalhista.

 

As férias têm por objetivo propiciar ao empregado tanto o descanso quanto o lazer. 

 

No cenário atual, o empregado estaria de férias, mas privado do convívio social, do

lazer, da livre gestão do seu tempo de descanso.

 

A alternativa mais segura seria entabular as férias por meio de Acordo Coletivo de

Trabalho com o sindicato da categoria. Desta forma, com participação do ente sindical,

não seria possível alegar que a medida foi tomada contra os interesses dos empregados.

 

Não sendo viável a negociação coletiva, por qualquer razão, orientamos que as férias

sejam precedidas de acordo individual entre empregado e empregador, cumpridos os

demais critérios abaixo expostos:

2.1) ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
INDIVIDUAIS
O empregador poderá antecipar as férias do empregado, comunicando-o por

escrito ou por meio eletrônico, com antecedência mínima de 48 horas, o período

a ser gozado.



2.1) DA CONCESSÃO DE FÉRIAS
COLETIVAS
As férias não podem ser gozadas em período inferior a 5

dias corridos, e podem ser concedidas mesmo aos

empregados que não alcançaram o período aquisitivo. 

 

É possível, ainda, negociar a antecipação de períodos

futuros de férias.

 

Os empregados que estão no considerado grupo de risco

devem ter prioridade para o gozo de férias, sejam elas

individuais ou coletivas.

 

É facultado ao empregador suspender as férias, assim como

as licenças não remuneradas dos profissionais da área da

saúde ou daqueles que desempenharem funções essenciais.

Tal medida deve ser formalizada por escrito ou por

qualquer meio eletrônico, com antecedência de quarenta e

oito horas.

É possível, ainda,
negociar a

antecipação de
períodos futuros de

férias.

2.2) ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
INDIVIDUAIS
Fica dispensada a comunicação de férias coletivas ao sindicato

representativo da categoria profissional e ao órgão local do

Ministério da Economia.

 

O período de gozo das férias deve ser comunicado ao grupo de

empregados afetados com antecedência mínima de 48 horas,

estando permitido seu fracionamento por mais de 2 períodos

anuais, sem limite mínimo de dias corridos.



2.2) DA REMUNERAÇÃO DAS
FÉRIAS
Concedidas as férias, sejam individuais ou coletivas, poderá o

empregador efetuar o adicional de um terço de férias após a sua

concessão, até a data em que é devido o décimo terceiro salário.

 

O pagamento da remuneração das férias concedidas poderá ser

efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do

gozo das férias.

3) DO APROVEITAMENTO E DA
ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS
Independente de negociação, seja individual ou coletiva,

o empregado poderá antecipar o gozo dos feriados não

religiosos ou utilizá-los para compensação do saldo em

banco de horas.

 

Neste caso, os empregados devem ser comunicados, por

escrito ou por meio eletrônico, com antecedência

mínima de 48 horas, com indicação expressa dos feriados

aproveitados. 

 

Havendo interesse na antecipação ou aproveitamento de

feriados religiosos, estes devem ser objeto de acordo

individual escrito.

4) DO BANCO DE HORAS
Durante o estado de calamidade, ocorrendo a interrupção

– seja total ou parcial – das atividades do empregador,

fica autorizada a constituição de regime especial de

compensação de jornada, por meio de banco de horas,

para compensação no prazo de até dezoito meses,

contado da data de encerramento do estado de

calamidade pública. 

 

Havendo interesse
na antecipação ou
aproveitamento de
feriados religiosos,

estes devem ser
objeto de acordo

individual escrito.



4) DA SUSPENSÃO DE
EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
EM MATÉRIA DE SAÚDE E
SEGURANÇA NO TRABALHO

A MP 927 determinou a suspensão da obrigatoriedade de

realização de exames médicos ocupacionais e

complementares, exceto os exames demissionais.

 

Tais exames devem ser realizados no prazo de sessenta dias

contados da data de encerramento do estado de calamidade

pública.

 

Os treinamentos previstos em normas regulamentadoras de

segurança ficam suspensos, podendo ser realizados em até

noventa dias após o encerramento do

estado de calamidade.

 

Ficam suspensas, também, as eleições da Comissão Interna

de Prevenção de Acidentes (CIPA).

6) OUTRAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
PARA OS ESTABELECIMENTOS DE 
SAÚDE
Os estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito,

poderão prorrogar a jornada de trabalho além do limite legal e

adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a

vigésima quarta hora do intervalo intrajornada, garantido o

repouso semanal remunerado. 

 

Esta permissão se aplica a todos os profissionais da área, inclusive

aos que laboram em escala de 12x36 e/ou em atividades insalubres.

 

As horas extras computadas em decorrência da adoção destas

medidas poderão ser compensadas, no prazo de dezoito meses,

contado da data de encerramento do estado de calamidade

pública.

Ficam suspensas,
também, as
eleições da

Comissão Interna
de Prevenção de
Acidentes (CIPA).



7) ANTECIPAÇÃO DO RECESSO
ESCOLAR
Com fundamento no art.2º da Medida Provisória 927/2020, as

Instituições de Ensino Superior podem, por meio de acordo

individual de trabalho, antecipar o gozo do recesso escolar que

seria usufruído em janeiro de 2021.

8) DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO
DO FGTS
Está suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos

empregadores, referente às competências de março, abril e maio de

2020. 

 

O pagamento das obrigações referentes às competências

mencionadas será quitado em até seis parcelas, a partir de julho de

2020, sem a incidência de atualização, multa ou dos encargos

previstos no artigo 22 da Lei 8.036/90

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As medidas adotadas pelos empregadores que não

contrariarem o disposto na Medida Provisória 927/2020,

ficam convalidadas não sendo necessário repeti-las.

Havendo qualquer incompatibilidade, esta deve ser

imediatamente sanadas.

 

A MP 927/2020 não autoriza a redução de salário por meio

de acordo individual. 

 

Desejando o empregador a redução e salário com redução

proporcional de jornada, é indispensável que a negociação

seja entabulada com o sindicato da categoria.

A MP 927/2020
não autoriza a

redução de salário
por meio de

acordo individual.



Mais eficiência
Menos riscos
Menos burocracia
Mais  impacto nos negócios
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