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Atentos ao momento atualmente vivenciado por nossos clientes e
seguidores, decidimos preparar este e-book, contendo um breve resumo
de diversos temas jurídicos impactados pela pandemia de COVID-19.
 
Os pontos aqui debatidos envolvem não só os temas já abordados por
novas leis, portarias ou medidas provisórias, como também aqueles que
ainda não foram - ou não serão - objeto de interferência do Poder Público,
mas podem ser ajustados com base na legislação e posicionamentos
jurisprudenciais já existentes, de modo a diminuir os impactos jurídicos e
surgimento de demandas judiciais futuras.
 
Assim, o presente material se destina a propiciar conhecimento jurídico
de qualidade e, com isto, tornar mais acertado o processo de tomada de
decisões.
 
Sem prejuízo, do nosso time para o seu, se puder, fique em casa.
 
Juntos somos mais fortes!

 

OBJETIVO DESTA
PUBLICAÇÃO
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Durante a pandemia do Corona Vírus em nosso país, o Governo Federal tem emitido diversos decretos

bem como Leis as quais definem possibilidades e traçam diretrizes para serem tomadas em busca de

um menor efeito nas relações de trabalho.

 

Sabe-se que, diante a paralisação do comércio e demais atividades empresariais, há tanto risco para

empregador (prejuízo financeiro capaz de ensejar até mesmo a falência do mesmo), quanto para o

empregado, por exemplo, em casos de demissões em massa.

 

Desta forma foram editadas tanto a Lei 13.979/2020 quanto a MP 927/2020. Brevemente a Lei 13.979

definiu as possibilidades de isolamento e quarentena, definiu o que seriam atividades essenciais, bem

como, na visão trabalhista, o mais importante, previu que a ausência ao trabalho em razão do Corona

Vírus é considerada falta justificada.

 

Já a MP 927/2020, fora mais enfática quanto a previsão de forma minuciosa de efetivas medidas

possíveis as quais o empregador poderá se amparar, conforme tópicos seguintes.

 

TRABALHISTAOS R ISCOS TRABALHISTAS E  AS
MEDIDAS PROVISÓRIAS
RELACIONADAS À
CRISE  DO COVID-19 :
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TRABALHISTA

1.  MP 927/2020:  AS  MEDIDAS
POSSÍVE IS  PARA REDUÇÃO DO
PREJUÍZO E  R ISCO TRABALHISTA

Corte de salários e jornada;

Regras para o trabalho em home-office – teletrabalho;

Concessão de férias individuais e coletivas;

Antecipação de feriados não religiosos;

Regras do banco de horas e sua complementação;

Pagamento de 8% de FGTS por parte do empregador,

que poderá ficar suspenso por até três meses, a critério

da necessidade da empresa.

O texto define as ações das empresas mediante a crise do

COVID-19, já que estamos em estado de calamidade

pública, conforme o Decreto 6, de 20 de março de 2020.

Dentre os pontos definidos estão:

 

(artigo foi revogado e deve ser redefinido em breve)
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2.  HOME OFF ICE

Segundo a MP 927/2020, o empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para

home office, que é o trabalho remoto ou a distância, sem a necessidade de acordos

individuais ou coletivos. Além disto, a empresa é quem define o dia exato ao retorno ao trabalho de

forma presencial.

 

Diante da urgência das medidas de contenção, entendemos que as modificações podem ser realizadas

imediatamente, bastando a comunicação eficaz aos empregados afetados.

 

Entretanto, como a medida pode trazer prejuízos ao trabalhador pela ausência de limitação da jornada

de trabalho, e para inclusive resguardar o empregador para que não seja, futuramente, processado na

Justiça do Trabalho, entendemos necessária a permanência da exigência para a realização de acordo

individual escrito entre empresa e empregado autorizando a instituição do teletrabalho.



Como medida para evitar a contaminação, as empresas podem conceder férias

individuais ou coletivas aos trabalhadores. 

 

As férias coletivas podem ser determinadas a todos os empregados ou a

trabalhadores de determinados estabelecimentos ou setores da empresa nos termos

do art. 139 da CLT. Nesse caso, a MP dispensou a necessidade de aviso prévio das

férias de 15  dias, bastando a informação ao empregado em apenas 48 horas

de antecedência. 

 

Além disto, as férias poderão ser concedidas aos empregados que ainda não

completaram todo o período aquisitivo das férias, desde que devidamente

documentado.

 

Ademais,  a MP previu que o pagamento do 1/3 sobre as férias poderá ser pago até a

data limite para pagamento da gratificação natalina (13º), que é até 20 de dezembro.

Importante dispor ainda, que a lei previu que os empregados que estejam no grupo de

risco terão prioridade para gozarem das férias.

 

Por fim, quanto as férias coletivas a MP descreveu que não há necessidade de

comunicar o sindicato da categoria, bastando somente o acordo individual e a

comunicação aos empregados com 48 horas de antecedência.

Entenda, empregador, é necessário que se faça um aditivo ao contrato de

trabalho, na qual há previsões expressas, da forma de prestação do trabalho,

bem como, possibilidade de previsão de pagamento dos custos em razão

deste trabalho. Não veja tal necessidade somente como proteção ao

empregado, ou que traga benefícios somente a ele, na verdade, trata-se de

medida protetiva ao empregador.

TRABALHISTA
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O banco de horas poderá ser implantado ou modificado para

regime de compensação da jornada. As definições poderão ser

por acordo individual ou coetivo, mas é preciso que seja feito

formalmente. A compensação será no prazo de até 18 meses, a

partir da data do fim do estado de calamidade pública.

 

Recuperação de horas: É válido mencionar ainda a

possibilidade de adoção de recuperação de horas prevista no art.

61 da CLT em razão de força maior. Ocorrerá a prestação de

serviços além do horário normal, para recuperação de horas, em

razão da paralisação da empresa resultante de causas acidentais

ou de força maior. 

 

Nesse caso específico, a prestação de horas extras será de, no

máximo, 2 horas diárias, durante os dias indispensáveis à

recuperação do tempo perdido. 

 

Durante esse período, é devido valor da hora normal acrescido

de adicional de 50%, não se confundindo com compensação de

jornada. Esse período não poderá ser superior a 45 dias por ano. 

 

Não há necessidade de prévio acordo ou convenção coletiva. 

Os patrões poderão antecipar os

feriados que não sejam

religiosos, ou seja vale para

feriados federais, estaduais e

municipais. 

 

O descanso neste caso poderá

ser compensado com saldo de

banco de horas, ou após, em

outra data, no entanto há

necessidade de formulação de

um contrato individual formal

nestes casos.

4.  ANTECIPAÇÃO 
DOS FERIADOS

TRABALHISTA
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5.  BANCO 
DE HORAS



TRABALHISTA
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Embora não seja aconselhável, em casos de

paralisação da atividade empresarial, ou fechamento da

mesma, de forma temporária ou definitiva, em razão de

determinação de autoridade governamental, com a

consequente dispensa de trabalhadores, estaremos

diante da hipótese do chamado factum principis, espécie

do gênero força maior. 

 

A força maior é um evento imprevisível que pode onerar

excessivamente a empresa ou extinguir determinados

estabelecimentos ou a própria atividade empresarial, por

exemplo, um desastre ambiental, um alagamento.

6.  REGRAS EXTRAORDINÁRIAS  PARA
DEMISSÕES EM CRISE

O factum principis se distingue ligeiramente da força maior, pois depende de determinação de

autoridade governamental, em que a empresa tem de encerrar ou paralisar a atividade por

determinação da autoridade pública.

 

A denominada “Teoria do Fato do Príncipe” funde-se na premissa de que a Administração Pública não

pode causar danos ou prejuízos aos seus administrados, ainda que em benefício da coletividade; desse

modo, sendo inevitáveis os prejuízos, surge a obrigação de indenizar.

 

O artigo 486 da CLT dispõe que nestes casos, o pagamento da indenização ficará a cargo do

governo responsável.

 

Assim, como consequência do rompimento do contrato de trabalho a doutrina e jurisprudência

majoritárias entendem não ser devida a indenização do aviso prévio haja vista a ocorrência de evento

imprevisível, não se aplicando a disposição sobre as demais verbas rescisórias.

 

O reconhecimento que o estado de calamidade pública dantes decretado constitui hipótese de força

maior (o que permitiria a aplicação dos artigos 486 da CLT, que prevê a demissão sem justa causa por

fato do príncipe, em que a multa fundiária seria paga pelo governo responsável pela paralisação

temporária ou definitiva das atividades da empresa, e 502 da CLT, em caso de extinção da empresa). 

 

Vê-se então que a aplicação do “factum principis” aponta como medida viável para a Empresa quando

da rescisão dos contratos de trabalho por força maior, considerando toda sua estrutura, não se

limitando, mas, sobretudo, financeira, ainda que em benefício da própria coletividade, deve ser

imputada à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento da indenização rescisória.



Nesta mesma ocasião, orientamos que, caso

você tenha empregados que se enquadram no

grupo de risco, seja pela idade ou seja pela

ciência se portador de doença grave, ou ainda,

que apresente qualquer sintoma de gripe

comum, sempre que possível, que a empresa

dispense este empregado da prestação do

trabalho, e o “mande para casa”, com o

pagamento de salário. Efetivamente, esta

medida evitaria qualquer tipo de reclamação

trabalhista em razão de possível alegação de

contaminação do vírus em razão do trabalho

efetuado.

TRABALHISTA

Nesse caso, o empregado será afastado de suas atividades nas mesmas hipóteses de afastamento

por licenças de saúde. O empregado apresenta o atestado médico à empresa e deve ser afastado do

trabalho. Porém, excepcionalmente em casos de COVID-19, quem arcará com a remuneração do

funcionário desde o primeiro dia será o INSS como auxílio-doença.

7.  EMPREGADO DIAGNOSTICADO
COM COVID-19 .  E  AGORA?
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Já estão sendo noticiados o grande número de reclamações efetuadas por

empregados junto aos órgãos do Ministério Público do Trabalho, que podem

causar sanções administrativas e pecuniárias as empresas, sendo mais uma

vez, importantíssimo consultar um advogado especialista na área.



A infecção por profissionais da

saúde configura acidente de

trabalho equiparado na

condição de doenças

ocupacionais nos termos do art.

20 da Lei nº 8.213/1991, por

exemplo, no caso dos

trabalhadores de hospitais,

médicos, enfermeiros e demais

colaboradores.

Importante descrever que, de uma forma geral,

por exemplo, caso você tenha algum empregado

com sintomas trabalhando, e, outro colega que

labora ao lado dele, tenha sido contaminado pelo

COVID, pensamos que seria possível que tal

empregado alegasse que fora contaminado no

ambiente de trabalho, ainda que, claro, seja

passível totalmente de provas, bem como, há

dificuldade em provar que não fora contaminado

durante o trajeto ao trabalho, por exemplo, há

sim, possibilidade deste empregado futuramente

ingressar com pedido de indenização, ou algo

semelhante, em razão disto, reiteramos, caso seja

possível (a depender de cada caso), se algum

funcionário apresentar qualquer sintoma de

gripe, mande-o para casa, a finalidade é evitar

qualquer tipo de demanda judicial futura.

8.  MANTIVE  AS  AT IV IDADES DA MINHA EMPRESA DURANTE OS
DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA E  MEU FUNCIONÁRIO
CONTRAIU O COVID -19 .  
 
QUAIS  OS R ISCOS?

TRABALHISTA
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No entanto, em outras áreas, se a eventual

infecção não decorrer diretamente da atividade

desenvolvida, entendemos que não há

configuração de acidente de trabalho por

equiparação.


