
 

MP 927/2020 – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

1) O empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial 

para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância? 

R: Sim, conforme prevê o art. 4º da MP 927. 

 

 

2) O empregador poderá, a seu critério, determinar o retorno ao regime de 

trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou 

coletivos? 

R: Sim, conforme prevê o art. 4º da MP 927. 

 

 

3) Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a 
infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho 
remoto ou do trabalho a distância, o que deve ser feito?  

a) o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e 
pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza 
salarial; ou 

b) na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o 
inciso I, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo 
de trabalho à disposição do empregador. 

 

 

4) Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar 

o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais? 

R= Sim, mas deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de 

empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito 

horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. 

 

 



 

5) Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar 

o gozo de feriados religiosos? 

R= Sim, entretanto o aproveitamento de feriados religiosos dependerá de 

concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual 

escrito.   

 

 

6) Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá antecipar as 
férias do empregado? 

R= Sim. O empregador deverá informar 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. 

 

 

7) Quando o empregador deverá pagar as férias concedidas durante o estado 
de calamidade pública?  

R= O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de 
calamidade pública poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente 
ao início do gozo das férias. Entretanto, o pagamento do adicional de um terço 
de férias poderá ser pago até a data em que é devida a gratificação natalina, ou 
seja, dia 20 de dezembro.  

 

 

8)  Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de 

realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares? 

R= Sim, exceto os exames demissionais, esses deverão ser realizados. 


