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Medida Provisória nº 927/2020 

Teletrabalho 

O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para remoto, sem necessidade de alteração na 
carteira de trabalho. Em até 30 dias da mudança, deve ser celebrado contrato por escrito prevendo 
responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura 
necessária, e ao reembolso de despesas.  

Antecipação de férias 

individuais 

As férias poderão ser antecipadas, desde que notificadas com 48 horas de antecedência, por escrito, e deverão ter 
duração mínima de 5 dias corridos. Trabalhadores no grupo de risco devem ser priorizados. O pagamento das 
férias poderá ser realizado até o quinto dia útil do mês seguinte ao início das férias e o pagamento do 1/3 de 
férias poderá ser realizado junto com o 13º salário. 

Férias coletivas 
Poderá ser concedida férias coletivas, desde que os empregados sejam avisados com 48 horas de antecedência. 
Não é necessário observar a duração mínima de 10 dias, nem a limitação a duas vezes no ano. Não é necessário 
informar previamente o sindicato profissional e a Superintendência Regional do Trabalho. 

Antecipação de feriados 
Feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais poderão ser antecipados para folga, desde que 
os empregados sejam notificados com 48 horas de antecedência. Feriados religiosos só podem ser antecipados se 
houver concordância do empregado. 

Banco de horas 
Possibilidade de estabelecer acordo individual ou coletivo para banco de horas com prazo de compensação de 
até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. 

Medidas para proteção e manutenção dos empregos – Quadro resumo 
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Medida Provisória nº 927/2020 

Suspensão dos exames 

médicos ocupacionais 

A obrigatoriedade de realização de exames ocupacionais (exceto exames demissionais) e de realização de 
treinamentos ficam suspensos; exames devem ser realizados até 60 dias após o fim do estado de calamidade 
pública e os treinamentos deverão ser retomados no prazo de 90 dias. Deverão ser realizados apenas se o médico 
coordenador do PCSMO da empresa entender imprescindível. As comissões internas de prevenção de acidentes 
poderão ser mantidas, com suspensão de processos eleitorais em curso. 

Recolhimento de FGTS 
O recolhimento de FGTS referente aos meses de março, abril e maio de 2020 fica suspenso, e poderá ser realizado 
posteriormente de forma parcelada, sem atualização, multas e encargos; o empregador deverá prestar as 
informações referente aos recolhimentos até 20.6.2020.  
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Medida Provisória nº 936/2020 

Redução de jornada e 

salário 

Definição O empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário 
com seus empregados e aprendizes, os quais passarão a ter direito ao Benefício Emergencial. 

Prazo Prazo máximo de 90 (noventa) dias, durante o estado de calamidade pública. 

Condições 

- Manutenção do valor do salário-hora. 
- Celebração por acordo individual escrito ou acordo coletivo, de acordo com o salário do 
empregado. 
- Garantia provisória no emprego durante o período da redução e por tempo igual após o 
restabelecimento da jornada e do salário. 

Regra 

- A proposta de acordo deverá ser encaminhada pelo empregador ao empregado com 
antecedência de pelo menos 2 (dois) dias do início da redução. 
- A redução por acordo individual deverá observar os seguintes percentuais: 25%, 50% ou 
70%. 
- A redução prevista em normas coletivas poderá ter percentuais diferentes e o Benefício 
Emergencial será concedido da seguinte forma:  

•! % inferior a 25% - nenhum benefício; 
•! de 25% a 50% - benefício de 25% sobre a base de cálculo; 
•! de 50% a 75% - benefício de 50% sobre a base de cálculo. 

Custeio 

A base de cálculo será o valor mensal do seguro-desemprego que o trabalhador receberia 
(conforme faixa de salário abaixo), proporcional à redução da jornada (25%, 50% ou 70%) 
 

Faixa de salário Forma de cálculo 
do Seguro-desemprego 

Até R$ 1.599,61 80% do salário 

De R$ 1.599,62 a R$ 2.666,29 
R$ 1.279,69 + 50% do valor que 

exceder a R$ 1.599,61 
Acima de R$ 2.666,29 Valor fixo de R$ 1.813,03 

* Portaria nº 914 do Ministério da Economia, publicada em 14.1.2020 

 

Reestabelecimento 
da jornada e salário 

Até 2 (dois) dias corridos contado da cessação do estado de calamidade pública, da data 
acordada entre as partes ou da decisão unilateral do empregador de encerrar do período de 
redução. 
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Medida Provisória nº 936/2020 

Suspensão 

Definição O empregador poderá acordar a suspensão do contrato de trabalho com empregados e 
aprendizes, os quais passarão a ter direito ao Benefício Emergencial. 

Prazo Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, durante o estado de calamidade pública. 

Condições 

- Celebração de acordo individual escrito ou acordo coletivo, conforme o salário do 
empregado. 
- Obrigação de manutenção dos benefícios durante a suspensão. 
- Proibição de prestação de serviços do empregado durante a suspensão. 
- Garantia provisória no emprego durante o período da suspensão e por tempo igual após 
o retorno às atividades. 

Regra 
A proposta de acordo deverá ser encaminhada pelo empregador ao empregado com 
antecedência de pelo menos 2 (dois) dias do início da suspensão. 

Custeio 
 

- Empresas com faturamento igual ou menor a R$ 4,8MM: 100% do Benefício Emergencial 
pela União; 
- Empresas com faturamento superior a R$ 4,8MM: 70% do Benefício Emergencial pela 
União; e  30% do salário do empregado a título de Ajuda Compensatória Mensal. 

•! Essa ajuda compensatória terá natureza indenizatória e não integrará a base de 
cálculo do imposto de renda, do INSS, nem do FGTS; 

•! Valor correspondente poderá ser excluído do lucro líquido para fins de 
determinação do valor de seu imposto de renda e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. 

 

Reestabelecimento 
do contrato 

Até 2 dias corridos contado da cessação do estado de calamidade pública, da data 
acordada entre as partes ou da decisão unilateral do empregador de encerrar do período 
de suspensão. 


