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CARTILHA JURÍDICA PARA 
ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DO COVID-19 
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- Orientações sobre as medidas jurídicas que podem ser adotadas pelas 

empresas 

 

 

 

 

 



 

 

 

O momento que vivemos é delicado. A crise econômica que se 

aproxima é inevitável e não há que se falar em escolher entre salvar 

vidas ou salvar a economia.  

Contudo, não há motivos para desespero e medo do que está por 

vir, afinal, esta não é a primeira crise econômica mundial e 

certamente não será a última. 

No presente cenário resta claro para todos que o apoio mútuo será 

fundamental para que todos possamos superar este momento e 

atingirmos um novo patamar. E nós estamos com você, que não 

desiste e que acredita no propósito do seu negócio. 

Agora é hora de reavaliar e reelaborar os planos traçados para 2020 

e por isso apresentamos as alternativas jurídicas já disponíveis para 

a sua tomada de decisões. 

Continuar acreditando e planejamento serão fundamentais e um 

diferencial para quem quiser alcançar o sucesso mesmo em meio a 

tantas adversidades. 

O momento é de nos reinventarmos e improvisarmos com 

consciência e visão de futuro. 

Estamos juntos! 

 

 

 

 

 

 

 

 



I – DA OBSERVÂNCIA DOS DECRETOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUANTO 

À SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES 

 

A maioria dos Estados brasileiros determinou o isolamento da população, com a 

interrupção da realização de diversas atividades econômicas. É importante que 

sejam verificadas como estão dispostos os decretos municipais e estaduais na 

localidade da empresa, para evitar a incidência de multas em razão da 

inobservância da lei vigente. 

 

Quanto às empresas que permanecem com as suas atividades em 

funcionamento em razão de se tratarem de serviços essenciais, estas devem 

garantir aos seus empregados as medidas de proteção contra a contaminação 

pelo Covid-19, como a disponibilização de álcool gel, sabonete, papel toalha 

dentre outras medidas de higienização do local de trabalho e orientações quanto 

à prevenção da doença, sendo dever legal da empresa assegurar condições de 

trabalho.  

 

II - QUESTÕES TRABALHISTAS 

 

Com o objetivo de preservação dos 

empregos e da renda, o Governo Federal 

publicou a Medida Provisória nº 927/2020 

que trouxe algumas alterações que podem 

ser aplicadas às relações trabalhistas no 

período de estado de calamidade 

reconhecido em decorrência da pandemia do 

Covid-19 e com efeitos até 31.12.2020.  

 

- DA POSSIBILIDADE DE ACORDO 

INDIVIDUAL “ILIMITADO” 

 

O empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, 

que prevalecerá sobre os demais instrumentos normativos e legais, desde que 

respeitada a Constituição Federal. Esta possibilidade deve ser avaliada com 

cautela pelos empregadores, haja vista que eventuais abusos certamente serão 

coibidos pela Justiça do Trabalho.  

Contudo, em decisão liminar proferida em 26/03/2020, o STF chancelou a 

validade do acordo individual sobre o legislado ou acordos coletivos, sinalizando 

de forma positiva sobre como a norma da MP poderá ser interpretada pelos 

tribunais. 

DEMISSÕES CONSOMEM CAIXA E 

HAVENDO A RECUPERAÇÃO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA, O 

EMPRESÁRIO AINDA TERIA A DESPESA 

COM A NOVA CONTRATAÇÃO E 

TREINAMENTO DE NOVOS 

EMPREGADOS 



- FORÇA MAIOR – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE SALÁRIOS  

 

É possível que seja pactuada cláusula em convenção coletiva ou acordo 

coletivo que reduza o salário ou a jornada, devendo ser observada a proteção 

dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do 

instrumento coletivo, conforme prevê o artigo 611-A, § 3º, da CLT, sendo este o 

entendimento dominante da jurisprudência nacional. 

Em matéria trabalhista, para cada solução que se vislumbre a divergência 

sempre existirá. A situação que vivemos é excepcional, sendo que cada medida 

a ser adotada deve ser estudada considerando todo o arcabouço do direito, e 

não somente a lei em sentido estrito, para garantir o mínimo de segurança 

jurídica e evitar a formação de passivo trabalhista, que certamente não deve 

estar nos planos de nenhum empresário na atual conjuntura. 

 

- TELETRABALHO  

 

Se possível a realização de atividades remotas, poderão os empregadores 

alterarem o regime de trabalho de presencial para remoto (home office), sendo 

dispensável a alteração formal do contrato de trabalho. A alteração pode ser 

realizada, inclusive, para estagiários e menores aprendizes. 

O empregado deverá ser comunicado da alteração com antecedência de, 

no mínimo, quarenta e oito horas. 

O empregador deverá ainda, no prazo de 30 dias, elaborar um contrato 

escrito em que serão previstas as responsabilidades pelo fornecimento dos 

equipamentos necessários, bem como o reembolso de despesas que porventura 

venham a ser realizadas pelo empregado na nova modalidade de prestação de 

serviços. 

Caso o empregado não tenha os equipamentos necessários, o empregador 

poderá fornecê-los em regime de comodato e pagar por serviços de 

infraestrutura que sejam necessários, 

sem que configure salário 

O tempo de uso de aplicativos e 

programas de comunicação fora da 

jornada de trabalho normal do 

empregado não constitui tempo à 

disposição, exceto se houver previsão 

em acordo individual ou coletivo. 

 

 

 

 

É MUITO IMPORTANTE GARANTIR A 
SEGURANÇA JURÍDICA DESTAS ALTERAÇÕES, 
DEVENDO SER ELABORADO UM 
INSTRUMENTO QUE SE ADEQUE À 
REALIDADE DA EMPRESA. 



- DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS  

 

As férias individuais poderão ser antecipadas, ainda que o empregado não 

tenha completado o período aquisitivo e o empregador poderá informar com 

antecedência mínima de 48 horas, com a indicação do período a ser gozado pelo 

empregado. 

O período de férias não poderá ser 

inferior a cinco dias corridos.  

A MP sugere que os trabalhadores que 

pertençam ao grupo de risco do Corona vírus 

(covid-19) tenham preferência para o gozo 

de férias. 

Para os profissionais da saúde ou 

aqueles que desempenhem funções 

essenciais, poderá haver a suspensão das 

férias ou licenças não remuneradas, com 

aviso mínimo de 48 horas. 

O pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, 

poderá ser efetuado até a data em que é devido o pagamento do 13ºsalário (1ª 

parcela em 31/11/2020 e 2ªparcela até 20/12/2020). 

O pagamento da remuneração das férias poderá ser efetuado até o quinto 

dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. 

 

- DA CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS  

 

A concessão de férias coletivas também foi flexibilizada, sendo que o 

empregador poderá, conceder férias coletivas devendo notificar os empregados 

com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, sendo dispensável a 

comunicação prévia à Secretaria do Trabalho e a comunicação aos sindicatos. 

 

- DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS   

 

Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos 

federais, estaduais, distritais e municipais e deverão informar aos empregados 

beneficiados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante 

indicação expressa dos feriados aproveitados.  

Quanto à antecipação de feriados religioso, é necessária a concordância 

do empregado por meio de acordo individual escrito. 

 

 

 

É CLARO QUE NADA IMPEDE QUE O 

EMPREGADO USUFRUA DE FÉRIAS EM 

OUTROS PERÍODOS, COM MELHOR 

PLANEJAMENTO E APROVEITAMENTO. 

OCASIÕES EXCEPCIONAIS PEDEM 

MEDIDAS EXCEPCIONAIS 



- BANCO DE HORAS  

 

As empresas poderão estabelecer o banco de horas, em favor do 

empregador ou do empregado, por meio de acordo coletivo ou individual formal, 

para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de 

encerramento do estado de calamidade pública, ou seja, a partir de 31/12/2020.  

A compensação de tempo para recuperação do período interrompido será 

determinada pelo empregador e realizada mediante prorrogação de jornada em 

até duas horas, respeitado o limite de dez horas diárias. 

 

- DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

 

Está suspensa a obrigatoriedade de realização imediata dos exames 

médicos ocupacionais, exceto dos exames demissionais, que poderão ser 

dispensados caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido 

realizado há menos de cento e oitenta dias. 

Os exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares deverão ser 

realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de encerramento do 

estado de calamidade pública (após 31/12/2020).  

Neste caso recomendamos, se possível, que as empresas continuem 

realizando os exames admissionais, a fim de evitar um futuro passivo trabalhista 

com a alegação de desenvolvimento de doenças ocupacionais em caso de 

doenças talvez pré-existentes dos empregados recém contratados, o que 

somente poder ser identificado através da referida avaliação médica. 

As comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA) poderão ser 

mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos 

eleitorais em curso poderão ser suspensos.  

 

- FGTS 

 

Para todas as empresas fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do 

FGTS, referente às competências de março, abril e maio de 2020, com 

vencimento em abril, maio e junho de 

2020, respectivamente, que poderá ser 

realizado em até seis parcelas, a partir 

de julho de 2020, sem a incidência da 

atualização, da multa e dos encargos 

legais, devendo o empregador aderir a 

tal benefício até 20 de junho de 2020. 

 

PARA ALIVIAR O CAIXA DA EMPRESA, 

LANÇAR MÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO 

OFERECIDO QUANTO À POSTERGAÇÃO DE 

PAGAMENTOS É BEM VINDO. 



- REGIME 12X36 – PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

A MP permite aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual 

escrito, a realização de horas extras para os empregados que trabalhem em 

regime de 12x36, podendo ser adotada escala de horas extras entre a décima 

terceira e a vigésima quarta hora do intervalo interjornada, que poderão ser 

compensadas, no prazo de dezoito meses, contado da data de encerramento do 

estado de calamidade pública, por meio de banco de horas ou remuneradas 

como hora extra.  

 

- PRAZO DE VALIDADE DE ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS 

Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de 

cento e oitenta dias, poderão ser prorrogados, pelo prazo de noventa dias. 

 

- SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA 

 

As empresas que já tenham adotado alguma medida até 30 dias antes da 

entrada em vigor da MP, que se deu em 22/03/2020, tiveram os procedimentos 

convalidados, desde que não contrariem o disposto na nova lei. Caso haja 

alguma divergência, é importante que o empregador proceda com a adequação 

das medidas. 

 

III - QUESTÕES CONTRATUAIS - CÍVEIS 

É certo que o momento será de restrição para muitos quanto ao 

cumprimento de obrigações contratuais 

cíveis.  

O recomendável é que se procure 

a via da negociação, do entendimento 

direto com o credor, para se obter 

solução razoável, já que a grande 

maioria está passando por um momento 

conturbado, em linha com a boa-fé objetiva.  

O que temos observado é que os credores têm se manifestado sensíveis à 

situação dos devedores e, visando a manutenção de clientes para o futuro, têm 

flexibilizado disposições contratuais relativas a pagamentos e rescisões. Alguns 

bancos, por exemplo, já sinalizaram o elastecimento de prazos para pagamentos 

de financiamentos. 

Contudo, caso não se encontre uma solução amigável, se aplicável ao 

caso, o devedor poderá mover ação declaratória cumulada com consignatória, 

explicando que faz oferta de pagamento reduzida, em razão da falta de recursos, 

como consequência da força maior. 

PACIÊNCIA, CALMA E PLANEJAMENTO SÃO 
AS VIRTUDES CHAVES NESTE MOMENTO 



IV - QUESTÕES TRIBUTÁRIAS 

 

O Governo Federal determinou o adiamento do recolhimento do imposto 

do Simples Nacional, pelo período de três meses. O pagamento dos impostos 

será adiado para o segundo semestre deste ano. 

No caso das empresas que possuam outros regimes tributários, o 

contribuinte não possa pagar seu débito no tempo certo, poderá discutir o 

descabimento de acréscimos moratórios, alegando força maior, em razão da 

covid-19. Vale dizer, não está afastada a possibilidade de acordo entre o Fisco e 

o contribuinte, tanto judicialmente quanto administrativamente, haja vista que 

certamente haverá programas de parcelamento de impostos inadimplidos a 

serem anunciados oportunamente. 

Algumas empresas já obtiveram decisão liminar para suspender o 

recolhimento de tributos, com o objetivo de preservar os empregos e a renda 

dos trabalhadores, haja vista que as empresas não deram causa à quarentena 

colocada em prática no Brasil e também não tem condições de evitar seus 

efeitos. 

 

V - OUTRAS QUESTÕES  

 

O Governo Federal determinou, ainda, a liberação de R$ 5 bilhões pelo 

Programa de Geração de Renda (Proger), para repasse aos bancos públicos 

para que eles concedam empréstimos voltados a capital de giro das micro e 

pequenas empresas. 

 

Em 26/03/2020 o Governo sinalizou que irá publicar nos próximos dias mais 

uma Medida Provisória que vai possibilitar a suspensão do contrato de trabalho 

e a redução da carga horária do trabalhador, mas com faixas de redução e a 

garantia de que esse trabalhador vai receber uma parcela do seguro-

desemprego nesse período de crise, além da garantia no emprego, mediante 

acordo do empregado com o empregador e também com o governo. 

 

 

 

 

 

 



 

Estas são algumas possibilidades 
jurídicas já apresentadas pelo Governo 
Federal. Outras medidas já estão sendo 
estudadas e em breve acreditamos que 
haverá mais novidades positivas para o 
meio empresarial no enfrentamento da 
crise ocasionada pela pandemia do 
Covid-19. 

 
É claro que inúmeras são as 

hipóteses que podem ser observadas no 
dia-a-dia de cada empresa e que, caso 
não tenham sido contempladas por 
estas medidas, poderão ser avaliadas 
outras alternativas já disponíveis no 
ordenamento jurídico brasileiros. 

 
Nós estamos acompanhando 

atentamente todas estas oportunidades, 
que serão comunicadas sempre após 
análise criteriosa dos riscos e vantagens 
para a sua implementação. 

 
 
Conte conosco! 

 
 

 


