
 

Covid-19: Tudo o que você 

precisa saber sobre a atualidade 

das leis trabalhistas 

 

Advogado Fabricio Posocco lembra que ainda pode ocorrer redução de trabalho e de 

salário 

26 de março de 2020 

Desde que o Brasil declarou Emergência de Saúde Pública, em 2 de fevereiro, já foram 

editadas 40 normas legislativas a respeito do coronavírus Covid-19. Uma das mais 

recente dispõe sobre as medidas trabalhistas. 

A Medida Provisória (MPV) nº 927, garante que durante o estado de calamidade 

pública, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual por escrito a 

fim de garantir a permanência do vínculo empregatício. 

Este acordo pode liberar o teletrabalho, antecipar as férias individuais, conceder férias 

coletivas, aproveitar e antecipar feriados. Também trata do regime especial de 

compensação de jornada – por meio de banco de horas –, da suspensão de exigências 

administrativas em segurança e saúde no trabalho e do recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Segundo o advogado Fabricio Posocco, do Posocco & Advogados Associados, as regras 

são temporárias. “Elas são válidas até 31 de dezembro deste ano, em respeito ao Decreto 

Legislativo nº 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública em todo território 

nacional”. 

Home office 

O advogado Fabricio Posocco conta que a MPV flexibiliza o regime de trabalho a 

distância. O empregador pode aplicar o home office para todos os funcionários, 

incluindo aprendizes e estagiários, sem precisar de autorização do empregado ou do 

sindicato, nem seguir o que está no contrato de trabalho. 

“Para oficializar, o empregador precisa informar o empregado por escrito, no prazo 

mínimo de 48 horas. Essa comunicação pode ser enviada por e-mail ou outro método 

que preferir”, explica o advogado. 

Se o funcionário não possuir os equipamentos e a infraestrutura necessária, Posocco 

informa que a empresa deve fornecer, provisoriamente, e pagar os custos, sem que seja 

descontado do salário. 

Férias 

https://www.jornalcontabil.com.br/covid-19
https://controle.jornalcontabil.com.br/negocios


Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus (idoso, pessoa com 

hipertensão, obesidade, diabetes e outras doenças prévias) têm prioridade para o gozo de 

férias individuais ou coletivas. 

 


