
MP 927-2020
DLG 06-2020



PANORAMA GERAL

O Decreto Legislativo 06-2020 em vigência desde 20mar2020
reconhece a ocorrência de calamidade pública com efeitos
até 31dez2020.

A MP 927-2020 flexibiliza medidas trabalhistas, por meio de
acordo individual escrito, tais como: teletrabalho, férias
individuais e coletivas, feriados, horas extras, banco de
horas, segurança e saúde, FGTS.

A CLT em seu art. 503 autoriza redução geral e proporcional
dos salários em até 25%, respeitado o SMN R$ 1.045,00, mas
em razão da CRFB, art. 7º, VI, precisa constar em um ACT ou
na CCT, com contrapartida a exemplo de estabilidade.



1. Teletrabalho - home office

art. objeto cautela

4º Determinar o teletrabalho ou o

retorno presencial de Colaboradores,

estagiários e aprendizes.

● antecedência de 48 horas;

● notificação escrita (física) ou

eletrônica; e

● fazer contrato escrito (em até

30 dias) incluindo

responsabilidade de

despesas (aquisição,

manutenção, equipamentos,

infraestrutura e

reembolso/comodato).



2. Férias

art. objeto cautela

6º 

ao 

12º

1. Determinar o início de férias

coletivas e individuais de

períodos aquisitivos vencidos e

em curso;

2. Acordar férias de períodos

aquisitivos futuros;

3. Suspender férias e licenças de

Colaboradores da saúde ou de

serviços essenciais (preferência

de 48 horas de antec.);

4. Pagamento das férias até o 5º

dia do mês subsequente;

5. Pagamento do terço

constitucional até 30-nov-2020; e

6. Férias coletivas sem comunicado

ao ME e Sindicato.

● antecedência de 48 horas;

● notificação escrita (física) ou

eletrônica;

● período de gozo mínimo de

05 dias; e

● priorizar grupos de risco

COVID-19.



3. Feriados

art. objeto cautela

13° 1. Determinar a antecipação do

gozo dos feriados não religiosos

(21abr, 1ºmaio, 7set e 15nov); e

1. Acordar a antecipação do gozo

dos feriados religiosos (10abr-

paixão, 12abr-páscoa, 11jun-

corpus Christi, 12out, 02nov e

25dez).

● antecedência de 48 horas;

● notificação escrita (física) ou

eletrônica; e

● Possibilidade de

compensação no banco de

horas.



4. Banco de Horas

art. objeto cautela

14° 1. Determinar a interrupção das

atividades e constituição de

compensação de banco de

horas.

● acordo coletivo ou individual

formal (escrito); e

● prazo de compensação 18

meses do final do estado de

calamidade.

● Cuidar com as rescisões no

prazo de 180 dias e

impossibilidade de desconto

de todas as horas (TRCT

limite de uma remuneração).



5. Exigências quanto à Segurança e Saúde

art. objeto cautela

15º 

ao 

17º

1. Suspender exames médicos

ocupacionais (periódicos);

2. Validade do periódico como

demissional no prazo de 180

dias;

3. Suspender treinamentos; e

4. Suspender eleições da CIPA e

prorrogar os mandatos até o

término do estado de

calamidade.

● Exames atrasados deverão ser

realizados em até 60 dias do

término do estado de

calamidade;

● Realizar o demissional sempre

para afastar alegação de

doença nos últimos 06 meses;

e

● Treinamentos poderão ser

realizados por ensino a

distância ou em até 90 dias do

término do estado de

calamidade.



6. Direcionamento para qualificação

art. objeto cautela

18º 1. Suspender o contrato de

trabalho por até 04 meses para

efetiva participação em curso ou

programa de qualificação

presencial, ministrado pelo

empregador ou entidades.

● Individual ou grupos de

Colaboradores;

● Registrar a suspensão na

CTPS; e

● Facultada ajuda

compensatória mensal

transitória (benefícios

voluntários).

REVOGADO



7. Diferimento FGTS

art. objeto cautela

19°

ao 

25°

1. Suspensão da exigibilidade dos

depósitos do FGTS ref. mar a

maio2020, com pagamento em

até 06 parcelas todo dia 7, a

iniciar por jul2020;

2. Suspensão por 120 dias do

prazo prescricional

(trintenária/quinquenal);

3. Prorrogação por 90 dias da

validade dos certificados de

regularidade emitidos antes

desta portaria; e

4. Inadimplemento de parcelas de

débitos do FGTS vencidas em

mar, abr e maio2020 não

impedem na emissão do CRF.

● Declarar informações até

20jun2020; e

● A rescisão contratual cancela

o parcelamento.



8. Outras disposições (parte 01/02)

art. objeto cautela

26º 

ao 

33°

1. Prorrogar a jornada de trabalho

remunerando apenas pelo valor da hora

normal em razão da força maior (art. 61 da

CLT);

2. Para os Colaboradores da escala 12x36,

fazer 12 horas todos os dias, exceto o DSR

(6por1);

3. As horas extraordinárias podem ser

compensadas no prazo de 18 meses da

data do término do estado de calamidade;

4. Suspensão por 180 dias dos prazos

administrativos (SRTE/MPT);

5. Contaminação pelo coronavírus será

considerada ocupacional se provado o

nexo;

● Fazer acordo

individual escrito; e



8. Outras disposições (parte 02/02)

art. objeto cautela

26 

ao 

33º

6. O empregador poderá prorrogar por 90 dias

a validade dos ACT’e e CCT’s;

7. Restrição ao caráter orientador aos Fiscais

Auditores da SRTE, e multas apenas para:

a)denúncia de falta de registro, b)fatalidade

por acidente de trabalho, c) trabalho infantil

ou análogo à escravidão;

8. As medidas aplicam-se também ao trabalho

temporário, doméstico e rural; e

9. Os Colaboradores em teletrabalho não

estão sujeitos às regras do teleatendimento

(telemarketing) NR 17.



9. Abono Anual INSS

art. objeto cautela

34º 

e 

35º

1. Aos beneficiários do INSS antecipação do

abono anual (13ª parcela) em abr e

maio2020.



10. Disposições Finais

art. objeto cautela

36 1. Validação das medidas adotada a partir de

23fev2020 que não contrariem a MP; e

2. Altera a validade para 180 dias da certidão

da Receita Federal (Tributos Federais e

Dívida Ativa da União).



OBRIGADO!

Para esclarecimentos jurídicos gratuitos: 
siese-sc@siese-sc.org.br

Advogado Brás Ricardo Colombo


