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IMPACTOS LEGAIS DO COVID-19

Desde o início do ano de 2020 o mundo está lidando com o coronavírus. Nas 
últimas semanas, o Brasil apresentou um avanço considerável em novos 
casos, gerando naturalmente um receio aos empresários quanto aos impactos 
legais do COVID-19.

A economia já respondeu diante desse cenário de pandemia mundial com a 
bolsa de valores despencando em índices históricos negativos nunca vistos, 
desvalorização da moeda e medidas do governo para evitar a propagação do 
vírus

É HORA DE AJUSTES, MAS COM SEGURANÇA!

Diante do cenário que está se apresentando, é necessário que as empresas 
adotem práticas estruturadas e seguras em busca por manter o negócio 
perene.

O empresário necessita recorrer a formas seguras de diminuição de custos e 
adoção de medidas práticas.

É necessário compreender que as crises são cíclicas e quem conseguir se 
estruturar e manter o equilíbrio do negócio, irá experimentar um crescimento 
sustentável no momento em que o mercado voltar à normalidade.

ENTENDA COMO ENFRENTAR O PROBLEMA

Nos momentos de maior adversidade é que o empresário deve buscar 
alternativas de forma a gerir a sua empresa, e nada mais oportuno que a 
manutenção do quadro de empregados de forma a perenizar o seu negócio.

É momento de preocupação com a saúde coletiva e a forma de enfrentamento 
que os empresários tem para fazer isso é pensando em ações seguras para os 
seus colaboradores, ponderando as possibilidades que mantenham os 
empregos em harmonia com as medidas que busquem manter o negócio 
estruturado.

Se você se identifica com esse conteúdo, sugerimos o acompanhamento desse 
E-book em que apresentaremos possibilidades legais para que os empresários 
enfrentem a questão da forma mais segura.



1- FÉRIAS COLETIVAS

A primeira possibilidade apresentada é o instituto das férias coletivas, prevista 
no artigo 139 da CLT.

É possível conceder férias a todos os empregados ou apenas para 
determinados setores ou estabelecimentos, de acordo com a necessidade e 
viabilidade do mesmo.

Importante destacar que essa modalidade de férias constitui uma possibilidade 
de exclusiva determinação do empregador (Art. 136 da CLT), não havendo a 
necessidade de anuência do empregado, desde que respeitadas as 
formalidades legalmente estabelecidas.

O grande benefício é exatamente o fato de que em um período específico de 
baixa demanda (como é o caso da suspensão de atividades e limitação de 
circulação em decorrência do COVID-19) o empregador reduzirá custos 
operacionais e quando a rotina de mercado for reestabelecida poderá contar 
com toda a sua capacidade produtiva.

Após a concessão das férias coletivas, iniciará um novo período aquisitivo de 
férias, a qual apenas precisará ser concedida após 12 meses.

Formalmente, a CLT impõe que as férias coletivas apenas podem ser gozadas 
em dois períodos anuais, nunca em período inferior a dez dias corridos, sendo 
que a comunicação aos funcionários deve ser com antecedência de 15 dias.

Contudo, diante do cenário emergencial, essa última exigência pode ser 
relativizada (art. 8º da CLT), eis que se trata de uma medida que beneficia o 
interesse público.

Embora exista a possibilidade de relativizar o prazo, há a necessidade de 
comunicação formal ao Ministério do Trabalho, ao sindicato, bem como 
individualmente aos empregados.

2- FÉRIAS PROPORCIONAIS

Outra possibilidade indicada, caso não exista o interesse ou viabilidade da 
hipótese indicada acima, é a concessão antecipada de férias proporcionais.

Diante do cenário decorrente da pandemia do COVID-19, há a possibilidade de 
aplicação em atenção ao previsto no artigo 8º da CLT, eis que se trata de uma 
medida que beneficia o interesse público.

No caso de antecipação das férias proporcionais, não há a necessidade de 
comunicação ao Ministério do Trabalho ou sindicato, permanecendo apenas o 
aviso ao empregado, sendo relativizada a regra de comunicação em 30 dias, 
seguindo a mesma lógica apresentada na flexibilização do aviso de férias 
coletivas.



Por fim, destaque-se outra questão interessante desta opção que envolve a 
possibilidade de conceder férias apenas para funcionários específicos, sendo 
que nas férias coletivas há a necessidade de concessão à toda a empresa, 
setores ou estabelecimentos.

3- BANCO DE HORAS

Um dos pontos que trarão interessantes benefícios ao empresário, sem sombra 
de dúvidas, será o banco de horas (art. 59, § 2º da CLT).

Especificamente porque, diante do cenário que se apresenta com a COVID-19, 
parte (ou toda) da capacidade de produção das empresas não será utilizada e, 
consequentemente, os empregados se encontrão com seu tempo de trabalho 
ocioso.

A aplicação do banco de horas cria um crédito de horas para que futuramente, 
quando o mercado reaquecer a empresa possa utilizar de mão de obra além da 
jornada convencional, sem custos adicionais.

Sendo assim, entendemos ser viável que exista a suspensão de atividades 
imediata, gerando um crédito de horas para o empregador, o que será utilizado 
quando a situação de normalidade se reestabelecer, sem qualquer custo 
adicional.

No período de suspensão, o valor do salário será pago. Contudo, a adoção 
desta possibilidade, reduziria os custos com vale transporte, refeição, 
benefícios concedidos para a execução do trabalho e demais custos inerentes 
à operação (energia, água, entre outros).

O uso do banco de horas poderá ser realizado diretamente com o empregado, 
desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.

 Importante indicar que a utilização dessa possibilidade apenas possui validade 
com a formalização de aditivo contratual (caso não exista no contrato de 
trabalho originário a previsão de utilização do banco de horas).

Além da utilização do banco de horas semestral, seguindo a exigências acima 
indicadas, há a possibilidade de utilização do banco de horas anual. Contudo, 
para a utilização desta modalidade, há a necessidade de acordo com o 
sindicato, o que pode gerar um atraso na formalização aumentando o prejuízo 
do empregador.

4- SUSPENSÃO INTEGRAL DAS ATIVIDADES

O art. 61, §3º da CLT prevê que, em casos de necessidade imperiosa ou força 
maior (situação que se enquadra no momento atual em decorrência da 
pandemia do COVID-19) exista a interrupção do trabalho.



Diante desta possibilidade, ao final da interrupção das atividades, o empregado 
retornaria à condição normal de labor, devendo fazer no máximo duas horas 
extras durante 45 dias, limitando-se a utilização dessa possibilidade uma vez 
ao ano.

Importante deixar claro que o salário será recebido no período de interrupção. 
O benefício consiste na compensação posterior de horas além da jornada, sem 
qualquer custo adicional ao empregador.

Esta é uma opção viável. Contudo, a limitação de horas extras e dias de 
compensação indica que apenas pode ser gerado o crédito de noventa horas 
(2h por 45 dias), podendo não se aplicar diante das consequências do 
COVID-19 em que não há como precisar o período de suspensão de 
atividades.

5- TELETRABALHO X HOME OFFICE

Para os negócios em que há a possibilidade de execução das atividades dos 
colaboradores em home office, essa é uma opção bastante interessante, eis 
que atende às orientações do Ministério da Saúde para o isolamento social, 
garantindo o pleno funcionamento das atividades da empresa.

É necessário, entretanto, distinguir os institutos do home office do teletrabalho.

O home office envolve algo mais simples, sem qualquer exigência formal, 
possuindo caráter provisório, de forma eventual. Sugere-se, a instituição de 
regras em norma interna da empresa, mas sem a necessidade de aditivo ao 
contrato de trabalho.

Para o home office a empregadora deve controlar os horários de trabalho 
(impondo limitações de horário de envio de e-mail, acesso ao sistema, envio de 
mensagens em grupos corporativos de WhatsApp, por exemplo).

Já o teletrabalho presume uma prestação de serviços com a execução de 
atividades preponderantemente em ambiente externo ao estabelecimento da 
empresa, devendo ser feito aditivo ao contrato de trabalho que especificará as 
atividades que serão realizadas pelo empregado.

Destaque-se que, para o teletrabalho, a responsabilidade com manutenção, 
aquisição ou fornecimento de equipamentos tecnológicos, bem como 
infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, fica a 
cargo do empregador.

Para tanto, a empresa deve fornecer condições de trabalho como ferramentas 
de tecnologia da informação e de comunicação, possibilitando um 
acompanhamento da execução das atividades.

Digno de nota que, em ambas as possibilidades, trata-se de um ajuste bilateral, 
dependendo da anuência do empregado. Contudo, não pode haver recusa do 
obreiro, sem qualquer justificativa legítima, sendo que diante da atual 
pandemia do coronavírus, em regra, não haveria maiores questionamentos 
quanto à utilização dessas modalidades apresentadas.



6- DOENÇA (NECESSIDADE DE ISOLAMENTO) - INCAPACIDADE

A primeira movimentação do Governo Federal diante da pandemia do 
coronavírus foi a edição da Lei 13.979, em 06 de fevereiro de 2020.

A despeito do referido texto legal não indicar condições específicas à realidade 
laboral nem, tampouco apresentar soluções práticas e efetivas para os 
empregadores, alguns aspectos dela devem ser considerados.

Especificamente em relação ao que envolve os conceitos trazidos de 
isolamento (separação de pessoas doentes ou contaminadas de maneira a 
evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus) e quarentena 
(separação de pessoas suspeitas de contaminação).

Isso porque, os empregados que se encontrarem em quarentena ou 
isolamento, deverão ter abonados os dias de ausência ao trabalho, desde que 
limitados aos primeiros 15 dias, eis que há a previsão de falta justificada 
nesses casos.

Evidente que não basta que o funcionário declare estar em condição de 
isolamento ou quarentena, devendo existir comprovação médica para tanto.

Nessas situações, aplica-se a regra geral em que os primeiros quinze dias de 
afastamento justificado devem ser custeados pelo empregador, sendo que a 
partir de dezesseis dias o empregado deve ser encaminhado para o INSS para 
afastamento por motivo de doença.

Além do isolamento e quarentena, a realização de exames médicos ou testes 
laboratoriais, desde que devidamente comprovados, devem ser considerados 
como faltas justificadas.

7- RESCISÃO DO CONTRATO

As autoridades municipais e estatuais estão assinando decretos indicando 
condições especiais no sentido de limitar a circulação e aglomeração de 
pessoas.

Como exemplo, podemos citar o Decreto 32.268 de 18 de março de 2020 que 
decretou situação de emergência no Município de Salvador e o Decreto 19.529 
de 16 de março de 2020, editado pelo Governo do Estado da Bahia.

Tratam-se de medidas executivas necessárias para a adoção de medidas 
efetivas em busca de frear a propagação do vírus. Contudo, não há como 
dissociar do prejuízo material efetivo que as empresas passam a assumir com 
a edição de decretos dessa natureza.

Sendo assim, apresenta-se mais uma interessante possibilidade para as 
empresas diretamente prejudicadas, qual seja a possibilidade prevista no artigo 
501 da CLT.

Os referidos decretos impõem uma limitação à atividade empresarial que se 
enquadra em hipótese de um caso de força maior (evento inevitável com 
ausência de culpa do empregador).



Sendo assim, para esses casos, a legislação possibilita que as empresas 
optem pela rescisão do contrato de trabalho dos empregados, sendo devido ao 
mesmo apenas metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa 
causa.

Efetivamente, seria o caso de pagar apenas metade do aviso prévio e da multa 
de 40% do FGTS.

Contudo, é necessário ressaltar que essa é uma hipótese bastante controversa 
e com uma probabilidade considerável de ensejar uma disputa judicial.

Caso o empregador não entenda pela necessidade de rescisão do contrato, a 
legislação vigente (art. 503 da CLT) ainda possibilita que nessas hipóteses 
ocorra a redução geral dos salários dos empregados da empresa (desde que 
limitado a 25% da redução, não podendo pagar menos do que o valor do 
salário mínimo).

Contudo, nosso entendimento é que o art. 503 da CLT, escrito em um contexto 
histórico da década de 1940, não foi acolhido pela Constituição Federal de 
1988 sedo, portanto, inconstitucional. Qualquer possiblidade de redução 
salarial deve ser feita mediante negociação com participação de sindicato.

8- FATO DO PRÍNCIPE

Seguindo o mesmo fundamento da hipótese anterior, desde que identifique 
paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade 
municipal, estadual ou federal, o artigo 486 da CLT prevê que o pagamento da 
indenização ficará a cargo do governo responsável.

Sendo assim, em interpretação do referido dispositivo, há ainda a possibilidade 
de imputar ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos salários 
nesse período.

Contudo, é necessário ressaltar que essa é uma hipótese bastante controversa 
e com uma probabilidade considerável de ensejar uma disputa judicial movida 
pelo empregado ou pela empresa contra o ente público.

9- NEGOCIAÇÃO COLETIVA – REDUÇÃO DE SALÁRIO E JORNADA

Outra hipótese possível diz respeito à possibilidade prevista no artigo 611-A, § 
3º da CLT.

A legislação ao tratar sobre as possibilidades das Convenções Coletivas de 
Trabalho, indicam expressamente que é possível a pactuação de cláusula que 
reduza o salário ou a jornada.

Sendo assim, um caminho a ser seguido é um contato com o sindicato da 
categoria para pactuar nesse sentido, reduzindo o custo com salário dos 
empregados, diante da redução da jornada.



Não se fala, nessa situação, em suspensão do contrato de trabalho, mas 
apenas da redução de jornada que implicaria na redução do salário, sendo 
garantido ao empregado a proteção contra dispensa imotivada durante o prazo 
de vigência do instrumento coletivo.

A dificuldade dessa hipótese suscitada envolve a negociação com o sindicato, 
bem como o fato de que a redução de jornada embora implique em uma 
redução de contato dos empregados, não elimina o risco de contágio.

10- RESCISÃO POR MÚTUO ACORDO

Outra saída viável para os empregados que a empresa optar por rescindir o 
contrato, sem qualquer necessidade de intervenção de sindicato ou maiores 
discussões é a opção da rescisão por mútuo acordo (art. 484-A da CLT).

A única premissa para a ocorrência dessa forma de extinção do contrato de 
trabalho é a livre vontade de empregado e empregador.

Os benefícios são: pagamento de aviso prévio (se indenizado) e multa de 40% 
sobre os valores depositados do FGTS, sendo que o empregado pode sacar 
apenas 80% dos valores de FGTS).

Essa se torna uma opção viável para empregados que não concordam com 
alguma política indicada pela empresa (como o home office ou banco de 
horas), facilitando a saída com benefícios para ambas as partes

11- LAY OFF

Outra possibilidade prevista na legislação é o Lay Off, previsto no artigo 476-A 
da CLT e regulamentado pela Resolução Nº 591/2009 do CODEFAT (Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

A premissa básica para a ocorrência dessa hipótese é que exista convenção 
coletiva e concordância formal do empregado.

O LAY OFF nada mais é que a possibilidade de suspensão do contrato de 
trabalho por um período de até 5 meses de forma a permitir a requalificação 
profissional do empregado, por meio de cursos, o que além de permitir que o 
empresário reduza os seus custos com salário e encargos possibilitará ainda 
um aprimoramento profissional do empregado. 

Sendo assim, o O FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) ficará responsável 
pelo custeio dos salários dos empregados, limitados ao teto do seguro 
desemprego, no valor de R$ 1.813,03 (sendo que os empregados que recebam 
acima desse valor, a complementação ficará a cargo da empresa).

É uma hipótese viável, contudo, diante da orientação de isolamento social, 
deve-se ajustar com o sindicato a formatação desses cursos para analisar a 
viabilidade de execução de forma virtual.



12- PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO

Por fim, ressalte-se que as alterações legislativas mais recentes na seara 
laboral valorizaram o acordo de vontade entre as partes.

Sendo assim, há sempre a possibilidade de um ajuste convencionado para 
determinar a suspensão do contrato de trabalho por período determinado 
(enquanto houver estado de emergência com orientação de isolamento social).
Tal deliberação deve ser feita com o intermédio do sindicato na negociação 
como uma forma de proteger os interesses dos empregados.

Contudo, em relação ao empregado que recebe remuneração superior ao 
dobro do valor máximo estipulado para o limite máximo dos benefícios da 
previdência (R$ 12.202,12), há a possibilidade de pactuação livre de condições 
de trabalho, conforme possibilita o artigo 444 parágrafo único.

13- ORIENTAÇÕES AO EMPRESÁRIO

Após a apresentação de possibilidades seguras e viáveis para que o 
empresário ultrapasse esse período turbulento da forma mais segura possível, 
algumas orientações adicionais devem ser repassadas a fim de evitar maiores 
problemas.

1- Diante desse cenário em que há a propagação de um vírus com bastante 
facilidade e em grande escala, é necessária a adoção de políticas de 
prevenção, evitando a fiscalização de órgãos sanitários e do Ministério Público 
do Trabalho, o que poderá ocasionar na perda do alvará de funcionamento e 
multas.

2- É dever da empresa a determinação compulsória pelo empregador para: (i) 
realização de exames médicos, (ii) afastamento do ambiente de trabalho de 
empregados com sintomas, (iii) afastamento do ambiente de trabalho em que 
haja outros empregados com sintomas, e (iv) home office por período 
específico (podendo ser prorrogado);

3- Pode constituir assédio moral a empresa que expor indevidamente com 
finalidade vexatória o funcionário que está com coronavírus. Identificado um 
caso ou suspeita, a empresa deve acionar as autoridades competentes e 
afastar o funcionário da forma mais sutil possível.

4- Não é possível a concessão de férias para empregado com suspeita de 
coronavírus, eis que passível de nulidade. O período de férias não pode ser 
direcionadas para tratamento médico, sob pena de pagamento em dobro do 
valor referente ao mês de férias ou determinação de nova concessão.



14- OBSERVAÇÕES FINAIS

Diante das especificidades que envolvem opções apresentadas, é necessário 
um acompanhamento próximo com o HL Advogados para a definição da melhor 
estratégia, bem como a elaboração de aditivos ao contrato de trabalho, preparo 
de instruções internas, comunicados ou negociação com empregados e 
sindicatos.

As regras apresentadas possuem previsões legais, sendo que é necessário um 
acompanhamento detalhado antes de definir a estratégia, sendo que há a 
possibilidade de existir acordo ou convenção coletiva prevendo vedações ou 
novas possibilidades.

Essas possíveis soluções apresentadas foram feitas com base na legislação 
atualizada até o dia 20/03. O Governo Federal está analisando a edição de 
Medida Provisória ou alterações legislativas que podem trazer outros cenário 
ou modificações das hipóteses apresentadas. Caso se concretize essa 
possibilidade, apresentaremos todas as mudanças em outro e-book atualizado.
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