
Medida Provisória 927 que flexibilizou regras trabalhistas 

perdeu sua validade 
 

Uma Medida Provisória que não é convertida em Lei pelo Congresso 

Nacional no prazo de 120 dias perde sua validade. Foi isso que 
aconteceu com a Medida Provisória nº 927, publicada em março deste 

ano, que tinha como objetivo flexibilizar diversas regras trabalhistas 

com foco no enfrentamento do estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia do COVID-19. 

 

Essa Medida Provisória permitiu aos empregadores e empregados, 

através de acordos de forma direta (sem intervenção dos sindicatos), 
realizarem modificações nos contratos de trabalho. 

 

Com a perda de validade da MP 927, essas regras voltam a ser feitas 

de acordo com as normas previstas na CLT. Assim, devem os 
empregadores e empregados, ficarem atentos para que não realizem 

alterações com base na norma que agora deixou de existir no mundo 
jurídico. 

 
Destacamos, a seguir, algumas dessas regras. 

 
Home Office/ Teletrabalho: O empregador não poderá mais 

determinar a mudança do regime presencial para o teletrabalho, sendo 
necessário acordo expresso entre o empregador e o empregado. Da 

mesma forma, aprendizes e estagiários não pode mais atuar no regime 

de trabalho remoto. Caso o empregado realize trabalho remoto, além 

da jornada normal de trabalho, esse tempo trabalhado será 
considerado hora extra e deverá ocorrer o seu pagamento. 

 
Acordo individual x acordo coletivo: A MP previa que o acordo 

individual seria preponderante ao acordo coletivo. Com o fim da MP, o 

acordo coletivo volta a ter mais peso do que o individual, exigindo que 
as alterações que eram previstas precisam ter a intermediação do 

sindicato da categoria para que as mudanças no contrato de trabalho 

tenham validade. 
 

Férias individuais: o período de férias individuais volta a ser 

comunicado com 30 dias de antecedência e não mais em 48, sendo 
que o período mínimo de férias individuais deve ser de 14 dias e o 

restante podendo ser dividido em outros dois períodos. 

Não se poderá mais antecipar férias que ainda não tenha completado 

12 meses como empregado (período de aquisição) e o pagamento do 
adicional e abono pecuniário não poderá mais ser postergado. 

 

Férias coletivas: o empregador deve comunicar sobre a concessão 
de férias coletivas com 15 dias de antecedência, e não mais 48 horas, 



devendo informar ao sindicato da categoria dos funcionários e ao 

Ministério da Economia, devendo ter um período mínimo de 10 dias. 
 

Feriados: Os feriados não poderão ser antecipados sem negociação 

em acordo coletivo 
 

Banco de Horas: A MP permitia a compensação do banco de horas 

em até 18 meses, devendo se retornar à regra para os contratos em 
que haja a previsão de banco de horas, possibilitando a compensação 

de acordo com o respectivo acordo coletivo, com prazo de 3 a 6 meses. 

 

Segurança e saúde do trabalho: os exames médicos ocupacionais 
devem ser feitos nos prazos normais, assim como os treinamentos 

estabelecidos em normas regulamentadoras também devem ser feitos 

de acordo com os prazos legais e de forma presencial. 

 
Fiscalização: Os auditores do trabalho podem atuar de forma 

fiscalizadora, inclusive com a aplicação de sanções e multas. 
 

Importante que fique muito claro aos empregadores e empregados que 
todas as alterações que estavam previstas na MP 927, não poderão 

mais ser adotadas, desde de que perdeu a validade. 
 

Todavia, também deve ser esclarecido que por regra constitucional, as 
medidas adotadas com base na MP, no período em que esteve em 

vigor, permanecem válidas. 
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