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São Paulo, 21 de Julho de 2020. 
 

C I R C U L A R  
 Medida Provisória n. 927/2020 

Decurso de Prazo Sem Votação – Perda de Eficácia  
 

Em nossa Circular de 23.03.2020 divulgamos a Medida Provisória n. 927, de 22.03.2020, que trouxe 

alterações na legislação do trabalho para viabilizar o enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20.03.2020, emergência da saúde pública e 

reconhecimento da hipótese de força maior para as empresas conforme previsto no artigo 501 da 

CLT. 

Essa Medida Provisória teve tramitação, mas não foi votada pelo Congresso Nacional no seu prazo 

regulamentar, razão pela qual deixou de ter eficácia legal desde o dia 20.07.2020, entretanto, são 

válidos os atos praticados no período de sua vigência (22.03.2020 a 20.07.2020). 

As empresas deverão atentar que não mais prevalecem aquelas alterações e registramos um resumo 

das principais: 

 

 Acordo individual: o artigo 2º da MP estabelecia a possibilidade de empregador e empregado 

ajustarem acordo individual escrito para garantir a permanência do vínculo empregatício e 

que prevaleceria sobre demais instrumentos normativos, respeitadas as disposições 

constitucionais; esclarecemos que o acordo individual escrito da empresa com o empregado 

continua válido para ajustar a compensação das horas de trabalho da jornada semanal, 

instituir o regime de banco de horas com acerto semestral e celebrar os acordos para a 

redução proporcional da jornada de trabalho e de salários e a suspensão do contrato de 

trabalho de acordo com a Lei 14.020 e Decreto 10.422 (Circular de 15.07.2020); 

 

 O artigo 3º da MP dispunha sobre medidas que poderiam ser adotadas para enfrentamento 

dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e preservação do 

emprego e da renda, a saber: 

 

 Teletrabalho: possibilitava a alteração do regime de trabalho presencial para a forma 

de teletrabalho, trabalho remoto ou à distância e retorno ao regime presencial 

independente de acordos individuais ou coletivos; essas modalidades continuam 

válidas nos termos estabelecidos pelo artigo 75-A até 75-E da CLT conforme 

modificações introduzidas pela Lei 13.467, de 13.07.2017; 

 

 Férias: lembramos que as disposições da MP 927 autorizavam que as férias poderiam 

ser comunicadas com, no mínimo, 48 horas de antecedência, por escrito ou meio 
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eletrônico, em períodos não inferiores a 5 dias corridos, poderiam concedidas mesmo 

que o período aquisitivo não tivesse sido completado e ainda poderia ser ajustada a 

antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito; para 

férias concedidas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo n. 6, o empregador poderia optar por efetuar o pagamento do adicional de 

1/3 das férias após a sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina 

(13º salário); a conversão de 1/3 das férias em abono ficaria sujeita à concordância da 

empresa; o pagamento das férias concedidas em razão do estado de calamidade 

pública poderia ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do 

gozo das férias; no caso de dispensa do empregado o empregador pagaria juntamente 

com os haveres rescisórios os valores ainda não adimplidos relativos às férias; nas 

férias coletivas a comunicação poderá ser feita diretamente aos empregados, com 

antecedência de 48 horas, sem a necessidade de informar o Ministério da Economia 

nem comunicar ao sindicato dos trabalhadores; 

 

 Na concessão de férias ao empregado após 20.07.2020 a empresa não poderá 

se valer das alterações que vigoraram na vigência da MP 927; portanto, 

deverão ser observadas as disposições da CLT – artigos 129 e seguintes – para 

as férias individuais, ou seja: a comunicação terá que ser feita com 30 (trinta) 

dias de antecedência, o pagamento das férias terá que ser feito com no 

mínimo 48 horas de antecedência e o empregado poderá optar pela 

conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário; 

 

 O artigo 134 da CLT, com a modificação da Lei 13.467, estabelece no § 1º que 

desde que haja concordância do empregado as férias poderão ser usufruídas 

em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a catorze 

dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, 

cada um; o § 3º, por sua vez, dispõe que é vedado o início das férias no 

períodos de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 

remunerado; 

 

 As empresas deverão atentar para a cláusula 53ª da Convenção Coletiva de 

Trabalho em vigor, inclusive no tocante às férias coletivas; 

 

 As férias coletivas poderão ser gozadas em dois períodos anuais, desde que 

nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos, deverão ser comunicadas 

com antecedência mínima de 15 dias ao órgão do Ministério da Economia e 
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uma cópia desta enviada ao Sindicato da categoria profissional; nas férias 

coletivas os empregados contratados há menos de 12 meses deverão gozar 

integralmente o período proporcional a que tiverem direito e para eles terá 

início um novo período aquisitivo; 

 

 Banco de Horas: pela MP 927 o regime do banco de horas poderia ser compensado no 

prazo de até 18 meses; esse prazo não mais prevalece, contudo, a empresa continua 

podendo ajustar banco de horas por acordo individual escrito “desde que a 

compensação ocorra no período máximo de seis meses” (artigo 59, § 5º da CLT, com 

a redação da Lei 13.467); 

 

 Exames Médicos: o artigo 15 da MP suspendia a obrigatoriedade de realização dos 

exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, que poderão ser realizados 

no prazo de 60 dias contado do encerramento do estado de calamidade pública; a 

partir de 20.07.2020 retorna a obrigatoriedade dos exames médicos periódicos e 

demissionais; 

 

 CIPAS: a MP 927 previa que poderiam ser mantidas as CIPAS existentes até o 

encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso 

poderiam ser suspensos; volta a existir a obrigatoriedade das CIPAS, inclusive 

renovações para as empresas abrangidas, devendo ser observadas as regras legais e 

cláusulas da convenção coletiva de trabalho; 

 

 FGTS: A MP 927 suspendeu a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos 

empregadores referentes às competências de março, abril e maio de 2020, com 

vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente, cujo recolhimento 

poderia ser feito de forma parcelada, sem incidência de atualização, nem multa e 

encargos, em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir 

de julho de 2020 (artigo 20 e §§ da MP); no caso de rescisão do contrato de trabalho 

deixará de prevalecer a suspensão e o empregador obriga-se ao recolhimento dos 

valores (artigo 21),  a partir da competência de julho de 2020 prevalece a regra 

anterior para os recolhimentos do FGTS. 

 

O SINDIMOV permanece à disposição para outros esclarecimentos e dúvidas das empresas. 

                        

A DIRETORIA 

 

mailto:moveis@sindimov.org.br
http://www.sindimov.org.br/

