
 
 
 

 

 
 

MEDIDA PROVISÓRIA 927  
-  EXPIRAÇÃO DE PRAZO E EXTINÇÃO  

 
 
A Medida Provisória 927 teve seu prazo de validade expirado, sem ser convertida em Lei. Tal Medida Provisória tratava da 
possibilidade de adoção de alguns procedimentos por parte do Empregador, em relação a seus Empregados, em razão da 
pandemia coronavirus – COVID19.   
 
A seguir, destacamos os principais procedimentos que não possuem mais validade a partir de 20 de julho/2020, em decorrência 
da expiração legal.   
 
Quanto ao trabalho no formato Home Office  
  
A Empresa deixa de poder, de forma unilateral, designar o empregado para o trabalho em casa (“home office”). O trabalho em 
casa (“home office”), volta a ser regido pela CLT, a qual possui regras específicas, incluindo a necessidade de estabelecer um 
Acordo individual entre as partes com critérios para tal.   

 
Quanto à concessão de férias 
  
A concessão de férias volta ser praticada conforme as regras da CLT, o que inclui: 

-  comunicação com 30 dias de antecedência; 

-  não há previsão legal de concessão de férias antecipadas; 

-  pagamento integral com adicional de 1/3 em até 02 dias antes do início das férias. 

 
Quanto à concessão de férias coletivas 
  
As férias coletivas voltam a ser regidas pela CLT, englobando, por exemplo, comunicação ao sindicato e à Secretaria do Trabalho 
(Ministério do Trabalho).  

 
Folga antecipada por conta de Feriados vincendos no ano 2020 
  
Folga antecipada por conta de feriado vincendo, volta a valer a possibilidade somente através de Acordo ou Convenção Coletivo. 
 
Adoção da sistemática do Banco de Horas 
  
Sistemática do Banco de Horas, voltam a valer os critérios previstos na CLT, incluindo, por exemplo, Acordo Individual com limite 
de até seis meses. 
 
Saúde e Segurança do Trabalho 
 
Os exames médicos ocupacionais voltam a ser exigidos nos prazos conforme legislação.   

 
Qualquer dúvida ou esclarecimento, favor entrar em contato. 
 
À disposição. 
 
PAULO FLORES  
Área Trabalhista  
TC-CRC 52.870 
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