Informações sobre o regime das férias editados
pela MP 927.
Publicada em 22 de março, a MP 927 trata de medidas trabalhistas para
enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
Inicialmente, o artigo 2º da MP, estabelece que: o empregado e o empregador,
visando garantir a permanência do contrato de trabalho, poderá celebrar acordo
individual de trabalho, e esses acordos assinados valerão mais dos que as Convenções
Coletivas, Acordos Coletivos já negociados, desde que respeitados os direitos garantidos
pela Constituição.
O artigo 3º estabelece que: para o enfrentamento dos efeitos econômicos
decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda,
os empregadores poderão adotar as seguintes medidas, além de outras: I – (...); II - a
antecipação de férias individuais; III - a concessão de férias coletivas
Como proposto trataremos especificamente das férias individuais e coletivas.
O artigo 6º, da MP, trata das férias individuais. Primeiramente o empregador poderá
antecipar as férias do empregado sem acordo individual, além de reduzir o prazo de
comunicação das férias ao trabalhador, que antes era de 30 dias, passando para 48 horas
de antecedência, portanto o empregador poderá antecipar as férias e avisar ao empregado
com antecedência de 48 horas.
Segundo o inciso I, do § 1º, as férias poderão ser fracionadas, o que já era permitido
pela legislação anterior, porém os períodos de férias poderão ser inferiores a 10 dias,
passando para o mínimo de 5 dias. Ainda, segundo o inciso II, as férias poderão ser
antecipadas mesmo que empregado não tenha adquirido o direito a elas, ou seja, não
tenha completados os 12 meses do período aquisitivo.
O § 2º, do artigo 6º, traz uma novidade: a antecipação de férias de períodos futuros. Assim,
por acordo individual entre empregado e empregador, poderá ser antecipados períodos
de férias futuras, ou seja, aquele que será adquirido futuramente, como exemplo
2021/2022.
Pelo artigo 8º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de
um terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina

(13º salário), assim, o trabalhador não receberá o adicional junto com o pagamento das
férias.
Quanto ao pagamento das férias, estabelece o artigo 9º, que poderá ser efetuado até
o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, e não até 2 dias antes de
entrar de férias (art. 145 da CLT). Isso implica dizer que o trabalhador entrará em gozo de
férias sem dinheiro no bolso, pois receberá o valor das mesmas no mês seguinte e sem o
adicional de 1/3, pois este, conforme artigo 8º, poder é ser feito junto com o 13º salário ao
final do ano.
Caso o empregado opte pela conversão de um terço de férias em abono pecuniário
(dinheiro) estará sujeito à concordância do empregador, e o pagamento será feito no
prazo do adicional de férias (artigo 8º, da MP).
Em caso de dispensa do empregado, os valores ainda não devidos relativos às férias
e seus acréscimos serão pagos juntamente com as verbas rescisórias (artigo 10, da MP).
Os artigos 11 e 12, da MP, tratam da concessão das férias coletivas.
O empregador, a seu critério, poderá conceder férias coletivas e deverá notificar o
conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas.
No caso das férias coletivas não são aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o
limite mínimo de dias corridos previstos na CLT.
Segundo as regras do Art. 139, da CLT, as férias coletivas poderão ser concedidas a
todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores
da empresa
Pelo que estabelece o § 1º, as férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais
desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos.
Segundo o artigo 11 da MP, o empregador está dispensado dos requisitos da CLT
para conceder férias coletivas aos seus empregados. Primeiro pode concedê-las em mais
de dois períodos anuais e, em segundo não precisa respeitar o período mínimo de 10 dias
corridos, já que o limite mínimo passou para 5 dias. Assim, poderá ser concedias férias
coletivas em frações de 6 dias durante o ano.
Antes as férias coletivas deveriam ser comunicadas ao órgão local do Ministério do
Trabalho, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, com as datas de início e fim das
férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.
Agora, por força do artigo 12, da MP 927, ficam dispensadas a comunicação prévia
ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos
da categoria profissional.
Essa é uma breve análise da MP 927, apelidada por muitos de “ MP da Fome”,
quanto ao novo e provisório regime de férias. O objetivo é orientar os professores quanto
as medidas que muitos patrões vão implementar neste momento. Fiquem atentos ao
assinarem qualquer acordo individual, você poderá estar abrindo mão de direitos
previstos na Convenção Coletiva de Trabalho e CLT.
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