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O empregador poderá conceder férias coletivas e deverá 
notificar o conjunto de empregados afetados com 
antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, não 
se aplicando o limite máximo de períodos por ano e o 
limite mínimo de dias corridos previstos, ficando 
dispensada a comunicação prévia ao órgão local do 
Ministério da Economia e aos sindicatos representativos 
da categoria profissional.

APROVEITAMENTO E ANTECIPAÇÃO DOS FERIADOS

Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados 
não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e 
deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o 
conjunto de empregados beneficiados com antecedência 
de, no mínimo, quarenta e oito horas.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DE 
RECOLHIMENTO DO FGTS

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. O pagamento das obrigações 
referentes às competências mencionadas será quitado em 
até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia 
de cada mês, a partir de julho de 2020.

TELETRABALHO
O empregador poderá alterar o regime de trabalho 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, sendo aplicável ainda a 
estagiários e aprendizes.

Tendo sido decretado o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº. 6, de 
20.03.20, em decorrência da emergência à saúde pública, haja vista a pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), foi publicada no dia 22.03.20 a MP nº. 927/20, que dispôs acerca de 
importantes alternativas trabalhistas para os empregadores, para fins de que a situação seja 
enfrentada da melhor maneira possível, visando a preservação dos empregos e renda dos 
trabalhadores envolvidos, bem como visando a saúde financeira das empresas.

Dentre as medidas implementadas, temos como principais:

BANCO DE HORAS
Autorizada a interrupção das atividades e a constituição 
de regime especial de compensação de jornada, por meio 
de banco de horas, em favor do empregador ou do 
empregado, para a compensação no prazo de até dezoito 
meses.

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS
O empregador informará ao empregado sobre a 
antecipação de suas férias com antecedência de, no 
mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio 
eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo 
empregado. O pagamento do valor relativo as férias 
poderá ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente 
ao início do gozo das férias e o terço constitucional 
poderá ser quitado até a a data em que é devida a 
gratificação natalina (13º salário).

FLEXIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE JORNADA 
DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

É permitido que prorrogue a jornada, nos termos do 
disposto no art. 61, da CLT, e adote escalas de horas 
suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo 
interjornada, sem que haja penalidade administrativa, 
garantido o repouso semanal remunerado.

ABONO ANUAL
No ano de 2020, o pagamento do abono anual de que 
trata o art. 40, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
poderá ser efetuado em duas parcelas, de acordo com o 
expressamente permitido na MP 927/20.

Importante ressaltar que, não obstante o DOU (Diário Oficial da União), no dia 23.03.20, já ter 
publicado edição extra (MP 928/20) revogando o dispositivo que previa a suspensão dos 
contratos de trabalho por 4 meses (art. 18 e seus parágrafos, da MP 927), existem medidas 
acertadas a serem implementadas com o objetivo de diminuir o impacto financeiro nas 
empresas, inclusive aqueles decorrentes de relações trabalhistas.

Nós do GVM | Guimarães & Vieira de Mello Advogados destacamos que é de nosso 
conhecimento que ocorrerão vários desdobramentos sobre o assunto, contudo, nossa equipe 
especializada em Direito do Trabalho está em constante atualização e atuação para fins de que 
as situações sejam tratadas de formas assertivas e específicas, com o intuito de fornecer as 
devidas orientações a seus clientes.

Estamos disponíveis para atendimento imediato nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, 
Uberlândia e Salvador, sem prejuízo da atuação à distância em outras localidades, com larga 
experiência no âmbito consultivo e contencioso, estando qualificado para solucionar demandas 
acerca do tema.
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