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A pretexto da "preservação do

emprego e da renda", as medidas

desregulam e flexibilizam a

legislação trabalhista.

 

A polêmica medida de suspensão

do contrato de trabalho por até

quatro meses sem prévia

negociação coletiva, prevista na

MP927, foi revogada por

Bolsonaro em outra MP (MP928).

 

Destacamos neste guia as

principais medidas contidas na

MP927 que modificam as regras

trabalhistas durante a situação

de calamidade pública.

NO  DIA  22  DE  MARÇO  DE  2020,

O  PRESIDENTE  JAIR
BOLSONARO  EDITOU  A
MEDIDA  PROVISÓRIA  927,

COM  MEDIDAS  TRABALHISTAS
PARA  ENFRENTAR  A  CRISE  DA
PANDEMIA  DO  CORONAVÍRUS
(COVID-19) .



TELETRABALHO
O empregador poderá alterar

o regime de trabalho

presencial para o trabalho

remoto ou em home office. A

medida também atinge

estagiários e aprendizes.

A MP também estabelece que

empregado e empregador se

comuniquem por aplicativos e

programas de comunicação,

como WhatsApp, Skype e

outros.

FÉRIAS COLETIVAS
A concessão de férias coletivas

também é possível. Cabe à

empresa a decisão, sem

necessidade de comunicar os

sindicatos e o Ministério da

Economia.

No caso de trabalhadores da

saúde, há a possibilidade de

convocação durante as férias,

devendo o empregado se

reapresentar no trabalho.



ANTECIPAÇÃO DE
FÉRIAS INDIVIDUAIS
Os empregadores poderão

antecipar as férias dos

empregados, inclusive para

aqueles que não têm o período

aquisitivo completo. A

empresa deverá comunicar o

trabalhador com antecedência

mínima de 48 horas, por meio

escrito ou eletrônico.

As férias antecipadas

concedidas deverão ser no

mínimo de 5 dias. Para o ano

seguinte, a antecipação das

férias será facultativa, devendo

ser expressamente combinada

entre patrão e trabalhador.

Essa medida prioriza os

trabalhadores que fazem parte

do grupo de risco.

APROVEITAMENTO E 
Empresas também poderão

antecipar os feriados, devendo

para tanto comunicar os

empregados com 48 horas de

antecedência, com

apontamento de qual feriado

será antecipado.

Apenas a antecipação de

feriados religiosos depende da

concordância prévia, expressa

e individual do empregado, por

escrito.

ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS



BANCO DE HORAS
A empresa poderá interromper

as atividades e constituir o

regime especial de

compensação de jornada, por

meio de banco de horas. A

compensação deverá ocorrer

no prazo de até 18 meses,

contado da data de

encerramento do estado de

calamidade pública.

Para o regular estabelecimento

e constituição desse regime, é

suficiente o acordo coletivo ou

individual. Ou seja, não há

necessidade de negociação do

banco de horas com o

sindicato.

SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS
EM SEGURANÇA E SAÚDE
Está suspensa, até 60 dias

contados da data do

encerramento do estado de

calamidade pública, a

obrigatoriedade de realização

de exames médicos

ocupacionais, clínicos e

complementares.

Os exames demissionais, por

sua vez, poderão ser

dispensados caso o exame

médico ocupacional mais

recente tenha sido realizado

há menos de 180 dias.



O pagamento por parte do empregador referente aos meses

de março, abril e maio será suspenso. O pagamento poderá

ser feito, de forma parcelada, a partir de julho de 2020.

 

FGTS

JORNADA DE TRABALHO EM
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

 
A medida provisória permite

aos estabelecimentos de saúde

prorrogarem a jornada de

trabalho dos empregados.

A remuneração das horas

extras será feita no valor das

horas normais, mediante

acordo individual escrito,

mesmo para as atividades

insalubres.



CONCLUSÃO
A MP viola direitos e garantias fundamentais previstos

na Constituição Federal ao promover o acordo individual

para alteração de salário e jornada de trabalho,

restringindo direitos sociais já conquistados e atacando

princípios fundamentais como a dignidade da pessoa

humana, valor social do trabalho e a valorização do

trabalho humano como fundamento da ordem

econômica.
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