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SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020 
PRIMEIROS APONTAMENTOS 

 
Publicada em pleno domingo, o que demonstra a gravidade da 

atual situação social, econômica e política que vivemos, a medida provisória em 
comento certamente não representa todo o arcabouço necessário ao 
enfrentamento da crise, pelo que ao certo deverá ser reformulada e acompanhada 
de outras medidas nos próximos dias. 

 
O presente estudo introdutório apenas busca traduzir para a 

realidade do leitor o conteúdo das medidas, relacioná-la com a legislação em vigor, 
tecer alguns comentários críticos no sentido de apontar necessárias alterações, 
além de trazer as informações iniciais para implementação das medidas nela 
previstas. 

 
** (Alguns trechos do texto originalmente escrito, principalmente os mais críticos, 
foram mantidos, porém devidamente assinalados, pois tamanha era a desfaçatez 
que o governo acaba de anunciar a revogação das regras trazidas acerca da 
suspensão do contrato de trabalho). 

 
DO TELETRABALHO 
 
O primeiro ponto abordado pela MP diz respeito ao teletrabalho. 
 
Traduzindo para o linguajar cotidiano, entende-se por teletrabalho 

aquele desenvolvido fora da sede do empregador, normalmente na residência do 
próprio empregado, utilizando-se de ferramentas tecnológicas, como 
computadores, aparelhos celulares, ou outros mecanismos que possibilitem o 
trabalho à distância. 

 
Os trabalhadores que exerçam tal espécie de trabalho não estarão 

sujeitos ao regime de horários da CLT, ficando a eles garantido, porém, o direito ao 
repouso semanal remunerado. Essa previsão já vem desde a reforma trabalhista, 
sendo explicada pela impossibilidade do empregador controlar de modo efetivo o 
real horário trabalhado pelo empregado em regime de teletrabalho, mas certamente 
não autoriza que o empregador usufrua da mão-de-obra por períodos superiores à 
jornada máxima de 8 horas/dia e 44 horas/semana sem o devido pagamento das 
horas extras. Tal situação, aparentemente paradoxal, se deve ao flagrante erro do 
infeliz legislador da reforma, pois ao certo a evolução jurisprudencial assegurará 
aos empregados em regime de teletrabalho, o recebimento de horas extras sempre 
que configurado que o labor em jornada excessiva decorreu de necessidade do 
serviço por imposição do empregador. 

 
Para a adoção de tal regime, em caráter excepcional, a MP prevê 

a necessidade de comunicação prévia ao empregado com 48 horas de 
antecedência. 

 



 

P
á

g
in

a
2

 

As partes deverão realizar acordo individual relativamente à 
aquisição dos equipamentos necessários para o desempenho dos trabalhos, assim 
como da infraestrutura tecnológica necessária à realização dos serviços, bem como 
sobre o reembolso dos custos que o empregado venha a ter para manter em 
funcionamento o necessário para o desempenho do serviço. É certo, nesse ponto, 
que independente da previsão de que tal situação seja regulada por meio de 
contrato escrito, o pactuado certamente não poderá transferir para o empregado 
qualquer custo necessário ao desempenho das atividades, devendo sempre o 
empregador restituir integralmente ao empregado as despesas necessárias para o 
serviço. 

 
A previsão do Artigo 4º, § 5º, da MP, no sentido de que o uso de 

aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal de trabalho não 
constitui tempo à disposição do empregador, além de desnecessária, é 
contraditória com a situação jurídica que se pretendeu dar ao teletrabalho. Uma vez 
inserido nas exceções do artigo 62, da CLT, o trabalhador sujeito a tal regime não 
estaria submetido aos limites normais de jornada. Porém, como é certo que o 
regime de teletrabalho propicia, sim, ao empregador, ao menos uma possibilidade 
parcial de controle da jornada desempenhada pelo empregado, tal previsão apenas 
vem a confirmar a tendência de que, relativamente ao teletrabalho, os empregados 
não fiquem totalmente alijados do direito à percepção de horas extras sempre que 
demonstrado que o empregador exigiu labor além da jornada máxima 
constitucional. 

 
Por último, nesse tópico, se prevê a possibilidade do teletrabalho 

para os estagiários e aprendizes. 
 
DAS FÉRIAS INDIVIDUAIS 
 
Pela legislação ordinária, as férias devem ser concedidas durante 

o curso do ano seguinte ao primeiro ano trabalhado, e assim subsequentemente. 
Diante da situação atípica que vivenciamos, a MP traz a possibilidade do 
empregador antecipar a concessão das férias individuais a que tem direito o 
empregado, mesmo que ele ainda não tenha completado um ano de serviço 
(período aquisitivo). 

 
Além disso, a Medida prevê a possibilidade de fracionamento das 

férias por períodos mínimos de 5 dias corridos. 
 
O pagamento do adicional de 1/3 constitucionalmente previsto 

sobre as férias poderá ser diferido, sendo exigível até a data de pagamento do 13º 
salário. 

 
A MP traz, ainda, a possibilidade das partes convencionarem até 

mesmo a antecipação de períodos futuros de férias. Tal medida deve ser muito bem 
estudada antes de realmente implementada entre as partes, pois existe o risco de 
comprometer o real sentido do instituto das férias, na medida em que o empregado 
ficaria sujeito a, mais adiante, ter de trabalhar por longos períodos sem ter direito a 
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gozar do necessário descanso, o que ao certo pode representar até mesmo um 
desnecessário risco à sua integridade física e/ou mental. 

 
Na prática entendemos que a possibilidade de antecipação de 

férias deve ser usada com muita parcimônia e sabedoria, pelo fato de, mais à frente, 
poder comprometer tanto a necessidade de efetivo descanso ao empregado, 
quanto o bom desempenho dos serviços. 

 
DAS FÉRIAS COLETIVAS 
 
Relativamente às férias coletivas, basicamente se retiraram as 

exigências de prévio aviso de 15 dias, passando a se exigir apenas 48 horas de 
antecedência, bem como se retiraram os limites anteriores quanto a limites 
máximos de dias anuais e de limite mínimo de dias de concessão. 

 
Também não mais será obrigatória comunicação prévia aos órgãos 

ministeriais e comunicação aos sindicatos. 
 
DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 
 
A MP traz, ainda, a possibilidade do empregador antecipar, 

unilateralmente, a concessão de feriados, mediante comunicação prévia de 48 
horas, podendo ser utilizados também para compensar saldos de banco de horas. 

 
Restou previsto, porém, que os feriados religiosos somente 

poderão ser antecipados mediante a concordância expressa do empregado. 
 
Trata-se de medida visando transformar artificialmente os períodos 

que as empresas estarão impedidas de funcionar, em feriados, garantindo, assim, 
aos empregadores, o futuro uso da mão de obra nos dias dos reais feriados sem 
ter de efetuar o pagamento correspondente. 

 
DO BANCO DE HORAS 
 
No mesmo sentido, a Medida abriu a possibilidade de, durante o 

estado de calamidade pública, ser adotado banco de horas, de modo que as horas 
não trabalhadas em um dia possam ser acrescidas (em até duas por dia) à jornada 
futura, devendo ser compensadas num prazo de até 18 meses após o 
encerramento do estado de calamidade. 

 
 Os acordos de banco de horas têm de ser formais, firmados 

através de negociação coletiva, ou individualmente com o empregado. 
 
DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS 
 
Ficam suspensas, durante a calamidade pública, as exigências de 

exames médicos obrigatórios, exceto exame demissional, o qual, porém, poderá 



 

P
á

g
in

a
4

 

ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tiver sido realizado 
a menos de 180 dias. 

 
Estão suspensas, ainda, as exigências de realização de 

treinamentos periódicos e eventuais previstos nas normas regulamentadoras. 
 
Fica assegurada a manutenção das Comissões Internas de 

prevenção de acidentes até o encerramento do estado de calamidade, podendo ser 
suspensos os processos eleitorais em curso. 

 
DA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS 
 

(trecho mantido a título acadêmico e reflexivo, tão somente, pois 
acaba de ser anunciada a revogação de tal previsão) 

 
Em nítida manobra para evitar a inafastável repercussão de que, de 

fato, o governo está autorizando a suspensão dos contratos de trabalho por até 
quatro meses, sem direito algum assegurado ao empregado, a MP criou a 
figura do “DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR PARA QUALIFICAÇÃO”. 

 
A MP traz a previsão de que os contratos poderão ser suspensos, por 

até quatro meses, utilizando-se da “desculpa” de que tal deverá ocorrer para a 
participação do empregado em cursos de qualificação profissional não 
presencial. Tal suspensão não depende de acordo ou convenção coletiva, 
podendo ser acordada individualmente ou com um grupo de empregados. 

 
Importante frisar a obrigatória anuência do empregado, que seria uma 

garantia contra condições aviltantes. Porém, deve ser levada em conta a 
condição de hipossuficiência econômica, exacerbada na atual conjuntura, que 
poderia levar o empregado a aceitar condições aviltantes diante do temor de 
ficar sem qualquer outra condição de sobrevivência. 

 
O alvo das críticas imediatas é a não fixação de qualquer parâmetro 

remuneratório para os empregados em tal período. A medida apenas prevê que 
o empregador poderá atribuir ajuda compensatória mensal, sem natureza 
salarial, com valor a ser definido livremente entre as partes. 

 
Ora, é sabido que ao empregado, nesse momento, não restará 

nenhuma, ou quase nenhuma, escolha, pois a outra saída seria o desemprego. 
O modo totalmente aberto trazido pela MP relega o empregado a uma condição 
totalmente inadmissível, de ser obrigado a realizar curso de qualificação sem 
qualquer garantia remuneração mínima. 

 
Muito embora se espere bom senso dos empregadores na adoção de 

tais medidas, é certo que numa análise bastante singela se pode já cogitar de 
flagrante inconstitucionalidade de tal medida, nesse tópico, pois afronta uma 
série de direitos sociais fundamentais, podendo ser citados, inicialmente, se 
nenhum intento exaustivo, aqueles previstos no caput do artigo 6º, bem como 
no artigo 7º, II e IV, da Constituição Federa. Parece por demais evidente que 
tal norma feriria de morte o direito constitucional ao trabalho e o de assistência 
aos desamparados, assim como afastaria o direito ao seguro-desemprego, sob 
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a ótica de tentar dizer artificialmente que não se trata de desemprego 
involuntário, bem como o direito ao salário-mínimo, posto que, independente 
do nome que se dê a tal “suspensão”, na prática o empregado estará à 
disposição do empregador, tendo de participar dos cursos previstos, sem poder 
sequer realizar outras atividades, e sem garantia de remuneração por tal 
período à disposição. 

 
Teria sido muito mais simples, inteligente e humano, se o legislador 

houvesse previsto uma licença remunerada, durante a qual os vencimentos não 
fossem considerados como salários, até mesmo se admitindo alguma redução 
mínima em casos excepcionais, não incidindo sobre os mesmos quaisquer 
impostos e contribuições, e sem incidência de FGTS. 

 
Não se pode olvidar que a economia é uma estrutura complexa, e 

manter os empregados sem salário durante um tempo certamente acabará 
impactando negativamente em toda a economia, até mesmo nas atividades 
desenvolvidas pelo próprio empregador. 

 
DO FGTS 
 
Para os meses de março, abril e maio de 2020 fica suspensa a 

exigibilidade do recolhimento do FGTS, o qual, porém, deverá ser recolhido, de 
forma parcelas, sem juros e correção, em até seis parcelas mensais, a partir de 
julho/2020. 

 
Em caso de dispensa imotivada do empregado os depósitos em 

atraso deverão ser depositados no prazo para recolhimento do FGTS rescisório. 
 
 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Se é certo que muitas, ou até mesmo a maioria, das alterações 
legislativas procedidas pela MP em comento, são realmente necessárias, é 
mais correto afirmar, ainda, que não se pode admitir conceitualmente, num 
momento crítico desses, medidas absurdas e desmesuradas, como as 
propostas relativamente à possibilidade de suspensão do contrato de trabalho 
para realização de cursos de qualificação, sem qualquer garantia de 
remuneração mínima no período. 

 
Tal possibilidade, da maneira posta, se afasta totalmente dos 

princípios constitucionais de defesa do trabalho e da dignidade humana, 
cabendo à sociedade, como um todo, se opor a medidas que representariam 
uma verdadeira condenação dos empregados à fome e à penúria, e a toda a 
economia a uma crise ainda mais profunda, pois deixar muitos trabalhadores 
sem renda durante algum tempo, certamente influenciaria de modo muito 
negativo na já crescente tendência a uma das maiores recessões econômicas 
de todos os tempos. 

 
(parte crítica inicialmente escrita, que perdeu sentido após o anúncio da 
revogação de tal parte da MP) 
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A implementação de quaisquer das opções abertas pela MP não 

se mostra difícil no aspecto formal e burocrático, sendo que o escritório segue à 
disposição para elaboração dos documentos e procedimentos necessários para 
tanto. 

Curitiba, 23/03/2020. 
Luciano Gubert de Oliveira. 
Advogado, Mestre em Direito Público pela UFPR 
Sócio da Gubert de Oliveira – Advogados Associados 


