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CORONAVÍRUS E OS IMPACTOS
NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

No início de fevereiro foi sancionada a Lei 13.979/20 que dispõem
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus,
trazendo algumas medidas específicas para evitar o contágio, dentre
elas: o isolamento, a quarentena e a obrigatoriedade de realizar os
exames.
Especificadamente no Município de Maringá, estão em vigência o
Decreto nº 436/2020, de 17/03, que dispõem sobre medidas transitórias no combate e prevenção do coronavírus (COVID-19) e o Decreto nº 445/2020, de 18/03, que declarou situação de emergência,
suspendendo por 30 dias, a partir de 20/03/2020 o funcionamento
de estabelecimentos e atividades não essenciais e o atendimento
presencial ao público nos estabelecimentos prestadores de serviços
privados. Do mesmo modo fez o Governo do Paraná, decretando estado de emergência através do Decreto nº 4.301/20, em 19/03.
Recentemente, no dia 18/03, a Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que reconhece o estado de calamidade pública no país até 31 de dezembro. O projeto será encaminhado ao Senado para apreciação.
Ainda, o Governo Federal está estudando a possibilidade de propor
Medida Provisória a fim de flexibilizar a legislação trabalhista, permitindo a redução da jornada e salário e modificando o regramento
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das férias, banco de horas, pagamento de FGTS, entre outros.
Dito isso, com tantas informações circulando, algumas dúvidas são
frequentes, tanto para empregadores quanto para empregados. A
Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Subseção de Maringá, decidiu compartilhar algumas perguntas e respostas mais frequentes.
Antes, é importante destacar que na falta de disposições legais ou
contratuais o interesse público prevalece sobre qualquer interesse
de classe ou individual (artigo 8º, CLT). E também, que o risco da atividade econômica é do empregador (artigo 2º, da CLT) e que a empresa exerce uma função social, ou seja, a iniciativa privada possui
responsabilidade no cumprimento dos direitos fundamentais (artigo
170, III, CF).
Ainda, não se pode olvidar que as normas coletivas (convenção ou
acordo coletivo de trabalho) se sobrepõem sobre a legislação no
tocante à redução de jornada de trabalho, compensação de horas,
redução de salário, entre outros (artigo 611-A, CLT).

1) A ausência do empregado em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19) é falta justificada?
A falta do empregado será justificada se em razão do cumprimento
das medidas de isolamento (separação de pessoas doentes ou contaminadas) e quarentena (restrição de atividades ou separação de
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam
doentes), tomadas pelos gestores locais de saúde, mediante autorização do Ministério da Saúde (artigo 3º, §3º c/c incisos I e II da Lei
13.979/20).
Também será falta justificada nos casos de determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta
de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas (tomadas para evitar a disseminação e contaminação), tratamentos médicos específicos e estudo ou investigação epidemiológica (artigo 3º,
§3º c/c inciso II, alíneas “a” a “e”, IV da Lei 13.979/20 e artigo 473, IX,
da CLT).
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2) E se o empregado estiver doente, como fica?
As faltas serão justificadas, sendo que os 15 primeiros dias a empresa deve pagar os salários e a partir do 16º dia, o empregado deverá
ser encaminhado ao INSS para pleitear o benefício do auxílio-doença
(artigos 59 e 60, §3º, da Lei 8.213/91).
3) Se houver suspensão das atividades da empresa, como ficam os
salários dos empregados? Quais são as alternativas?
O empregador deve manter o pagamento dos salários, pois o risco
do negócio é do empregador e não do empregado (artigo 2º da CLT).
No entanto, há várias alternativas, quais sejam:
Home Office/Teletrabalho:
Se a atividade for compatível, empregado e empregador devem acordar por escrito através de aditivo de contrato de trabalho (artigo 75-C, §1º, da CLT).
Licença remunerada:
Pode-se simplesmente dispensar o empregado do trabalho,
porém, com pagamento de salário (artigo 6º, §1º, alínea “c” da
Lei 605/48).
Banco de horas:
É possível a compensação de horas através do banco de horas
(artigo 59, §§3º e 5º, da CLT).
Férias coletivas e individuais:
O empregador, por ato unilateral, pode conceder férias coletivas, em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos, independentemente de ter sido completado ou não o período aquisitivo. Os empregados contratados
a menos de 12 meses, gozarão de férias coletivas proporcionais. No entanto, é necessária a comunicação prévia ao sindicato da categoria e à Superintendência Regional do Trabalho
com no mínimo 15 dias de antecedência (artigos 139, §§1º e 2º
e 140, da CLT).
As férias individuais também podem ser concedidas, por ato do
empregador em um só período ou, com concordância do empregado, em três períodos, sendo que um deles não poderá ser
inferior a 14 dias corridos e os demais a 5 dias corridos. Porém,
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o aviso de férias deve ser dado com antecedência mínima de
30 dias (artigos 134, §1º e 135, da CLT).
Porém, há quem entenda que se pode relativizar a antecedência do aviso considerando a prevalência dos interesses públicos, que não podem ser prejudicados por interesses de classe
ou particulares (artigo 8º, da CLT)
O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, do
abono pecuniário, deve ser efetuado até 2 dias antes do início
do respectivo período.
Suspensão para qualificação profissional (lay-off):
O empregado poderá participar de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, por período
de dois a cinco meses, mediante previsão em convenção ou
acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado (artigo 476-A, da CLT).
4) E se não houve suspensão das atividades da empresa, como
fica?
Se o sistema de teletrabalho/home office for inviável, no caso do Município de Maringá, recomenda-se que os pontos de trabalho tenham
distância mínima de 1m, sob pena das penalidades e sanções aplicáveis, como cassação de licença de funcionamento e multa entre
R$300,00 a R$5.000,00 (artigo 3º, §1º, “a” e artigo 7º, do Decreto nº
445/2020 do Município de Maringá/PR)
É um período de muitas incertezas e que exigirá avaliações constantes. Deste modo, em caso de dúvidas, deverá o cidadão consultar os
sindicatos ou um(a) advogado(a).
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