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ASSESSOR 
 

TRABALHISTA 
 

ASPECTOS TRABALHISTAS DA CADUCIDADE DA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927/2020 

 
Sabe-se que  a Medida Provisória nº 927/2020, que tratou dos 

aspectos trabalhistas no período da pandemia,  teve seu período de 
vigência encerrado no último dia 20, não tendo sido apreciada pelo 

Congresso Nacional. 
 

O artigo 62 da Constituição prevê as conseqüências. Entre tantas 
polêmicas, estão os efeitos dos atos praticados na vigência da 

referida Medida Provisória, especialmente se eles têm validade, se a 
perderam desde a sua origem ou se devem ser mantidos. 

 
Seguem orientações decorrentes da referida “caducidade” da Medida 
Provisória nº 927, em que abordamos pontualmente o que deve ser 

procedido pelas empresas, especialmente se o Congresso não editar 
um Decreto Legislativo tratando do tema. 

 
Editando o Decreto Legislativo (o prazo é de 60 dias) haverá definição 

sobre os efeitos dos atos praticados no período de vigência da MP. 
Mas se não for editado, entende-se que esses atos têm validade. 

 
Simples de compreender? 

 
Contudo, as relações mantidas são válidas também pós vigência da 

Medida Provisória? Há ultratividade na aplicação? 
 

Exemplo: o “banco de horas” firmado tem valor, mas poderá continuar 
a ser adotado? As férias antecipadas são válidas, mas deverá ser 
satisfeito imediatamente o adicional de férias ou poderá ser pago 

somente em dezembro? 
 

Tratamos dessas situações, polêmicas, na matéria interna. 
 

Adilson Sanchez 

mailto:adilsonsanchez@uol.com.br
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1. Introdução 
 

 A Medida Provisória nº 927 

(DOU de 22.03.2020) que tratou do 

enfrentamento do estado de calamidade 

pública decretado (Decreto Legislativo 

nº 06 de 22 de março de 2020), 

relativamente aos aspectos trabalhistas, 

não foi apreciada pelo Congresso 

Nacional, encerrando-se sua tramitação 

(https://www.congressonacional.leg.br/

materias/medidas-provisorias/-

/mpv/3064). 

 

 Vale lembrar que a Medida 

Provisória nº 936 (DOU de 01.04.2020) 

sucedeu a Medida Provisória nº 927 

(DOU de 22.03.2020) e que ambas têm 

por objeto a adoção de medidas de 

enfrentamento da pandemia. 

 

 

2. Dispositivos da MP nº 927 
 

 Vale a leitura do editorial, com 

destaque: 

 

2.1. Força Maior 

 

 A MP nº 927/2020, determinou 

período de força maior (art. 501 da 

CLT). Conclui-se que não se pode mais 

invocar a força maior com fundamento 

na MP nº 927/2020, mas é possível 

sustentar essa situação porque o artigo 

501 da CLT mantém-se incólume, ainda 

que seja polêmica se a situação leva ao 

direito de aplicação do mencionado 

artigo, ou seja, se as demissões 

poderiam ocorrer com redução do 

pagamento e indenização, 

especialmente quando não houver 

extinção da empresa ou de seu 

estabelecimento. 

 

2.2. Medidas Propostas 

 

 A MP nº 927/2020 previu um 

conjunto de medidas de possível adoção 

pelo empregador. 

 

 As situações avençadas foram as 

seguintes: I - o teletrabalho; II - a 

antecipação de férias individuais; III - a 

concessão de férias coletivas; IV - o 

aproveitamento e a antecipação de 

feriados; V - o banco de horas; VI - a 

suspensão de exigências administrativas 

em segurança e saúde no trabalho; VII - 

o direcionamento do trabalhador para 

qualificação; e VIII - o diferimento do 

recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS. 

 

 Das alternativas criadas pela MP 

nº 927/2020, foram acrescentadas pela 

MP nº 936/2020, convertida na Lei nº 

14.020/2020, as seguintes: I - o 

pagamento do Benefício Emergencial 

de Preservação do Emprego e da Renda;  

 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/3064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/3064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/3064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/3064
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II - a redução proporcional de jornada 

de trabalho e de salário; e III - a 

suspensão temporária do contrato de 

trabalho, que estão vigentes e não 

ficaram prejudicadas pela caducidade da 

MP nº 927/2020. 

 

 

3. Dispositivos prejudicados - MP 

nº 927 e seus efeitos 
 

3.1. Teletrabalho 

 

 Durante o estado de calamidade 

pública o empregador pode, 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. 

 

 O “teletrabalho” previsto no 

artigo 75-A da CLT, inclusive a 

exclusão de tempo à disposição ao 

empregador (art. 62, III da CLT), tem 

existência própria e anterior à edição da 

MP nº 927/2020, de modo que não há 

qualquer prejuízo à doção desse 

sistema, durante o tempo de pandemia 

ou de forma definitiva, pelo 

empregador, especialmente quando 

houve consenso do colaborador, embora 

particularmente entenda que poderia ser 

determinado unilateralmente pelo 

empregador, diante do seu poder 

diretivo (art. 3º da CLT). 

 

 Conclui-se que não há 

qualquer prejuízo na adoção do 

sistema “teletrabalho”, podendo ser 

mantida essa prática, nos termos do 

artigo 75-A da CLT, ainda que de 

maneira temporária. 

3.2 Férias 

 

 Admitiu-se a antecipação das 

férias e a flexibilização de sua gestão, a 

saber: As férias: I - não poderão ser 

gozadas em períodos inferiores a cinco 

dias corridos; e II - poderão ser 

concedidas por ato do empregador, 

ainda que o período aquisitivo a elas 

relativo não tenha transcorrido, sendo 

que poderiam as partes negociar a 

antecipação de períodos futuros de 

férias, mediante acordo individual 

escrito. Também introduziu a medida 

provisória a possibilidade de o 

empregador, no período de calamidade, 

pagar o adicional de 1/3 das férias após 

a concessão delas e até a data devida do 

13º salário, em 10 de dezembro. 

 

 Todas essas disposições ficam 

prejudicadas. Eventual concessão de 

férias sob os critérios da MP nº 

927/2020 devem ser revistas, segundo 

entendemos, retomando os critérios de 

aquisição e concessão das férias 

anteriores. 

 

 Como a ninguém é dado o 

direito de enriquecimento sem causa, 

princípio basilar de direito, eventual 

gozo e recebimento das férias devem ser 

compensados com os de período 

regular, a ser retomado. Como não foi 

efetuado o pagamento do adicional de 

1/3, nenhum efeito trará, apenas se 

afastando o seu pagamento em 

dezembro, porque essa obrigação já não 

mais existe, devendo-se pagar no 

período do período concessivo original. 

 

 Em outras palavras, o período 

aquisitivo de férias não se alterou pela 

concessão na forma da MP nº 927/2020. 

O período concessivo se mantém, 

devendo-se na época própria, 

caracterizar a concessão e o pagamento, 

compensados com o período já 

usufruído e o respectivo pagamento. 
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3.3 Feriados 

 

 Os empregadores puderam 

antecipar o gozo de feriados não 

religiosos federais, estaduais, distritais e 

municipais. Esse período de descanso 

pode ser caracterizado como licença 

remunerada. Vale observar que se 

houve decretação dos Estados e 

Municípios, entendemos que a medida 

teve validade e, assim, nenhum efeito 

emprestou a caducidade da Medida. 

 

3.4 Do “Banco de Horas” 

 

 Durante o estado de calamidade 

pública, ficou autorizada 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 dezoito 

meses, contado da data de encerramento 

do estado de calamidade pública. 

 

 Entendo que o acordado, 

especialmente se por meio de pacto 

coletivo, tem validade, não obstante a 

caducidade da MP nº 927/2020. 

 

 Ocorre que esse contexto é 

compatível com o previsto na própria 

CLT, bem como ao da Lei nº 14.020 

(conversão da MP nº 936/2020), 

devendo-se apenas adaptar ao tempo de 

duração se firmado individualmente, 

nos termos do artigo 59, § 5º da CLT. 

 

3.5 “PCMSO” 

 

 Ficaram suspensos os exames 

médicos ocupacionais, clínicos e 

complementares, inclusive os 

demissionais, caso o exame médico 

ocupacional mais recente tivesse 

ocorrido há menos de 180 dias. 

 É nosso entendimento que os 

colaboradores atingidos devem ser 

convocados para a realização dos 

exames médicos previstos, afastando-se 

os termos da MP nº 927/2020. 

 

3.6 FGTS 

 

 Ficou suspensa a exigibilidade 

do recolhimento do FGTS pelos 

empregadores, referente às 

competências de março, abril e maio de 

2020, com vencimento em abril, maio e 

junho de 2020, respectivamente. 

 

 Do mesmo modo, é nosso 

entendimento que os valores 

correspondentes ao FGTS devem ser 

recolhidos, até o próximo dia 07, nos 

seus valores originais, sem acréscimo 

de juros ou multa. 

 

 Aplica-se à hipótese o contido 

no artigo 100, § único, no nosso 

entendimento que afasta os acréscimos. 

 

 

4. Da edição de eventual Decreto 

Legislativo 
 

 É certo que se pode editar um 

decreto legislativo para disciplinar os 

efeitos jurídicos gerados durante a 

vigência da MP nº 927/2020. 

 

 Contudo, é improvável, segundo 

nossa opinião, em face dos aspectos 

políticos que envolvem toda a 

legislação, considerando as alterações 

pontuais e rotineiras, bem como a 

edição da Lei nº 14.020, conversão da 

Medida Provisória nº 936/2020 que, de 

alguma forma, já regulamenta as 

disposições necessárias relativas ao 

período de pandemia. Se não editado o 

decreto legislativo, muitas discussões 

serão travadas. 

  


