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MANUAL DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19 

PARA EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES 

RELAÇÕES TRABALHISTAS 

Em função da pandemia do Covid-19 - o Corona Vírus, a Associação de Empresários e 

Empreendedores de Negócios Sociais do Brasil – EMPRESA AZUL vem recebendo inúmeras 

dúvidas de seus empresários associados sobre quais medidas devem ser adotadas nesse 

momento de crise, no que se refere às relações trabalhistas. 

Com o propósito de dar suporte aos associados e, principalmente, no sentido de evitar a 

judicialização de processos motivados pela falta de informação e ações precipitadas, A EMPRESA 

AZUL solicitou consultoria de mentora de negócios sociais e advogada com vasta experiência 

da área tributária. 

Deste modo, o manual com perguntas e respostas a seguir foi elaborado em apoio aos 

empresários e empreendedores que lutam para manter seu negócio em meio ao caos. 

O conteúdo a seguir é dedicado, prioritariamente, aos seguintes segmentos: hoteis, hoteis 

fazenda, apart-hoteis, flats cujas razões sociais sejam hospedagem, moteis, SPA, pensões, 

pousadas, chalés, casa de hospedagens em geral, áreas de camping, estâncias, bares, botequins, 

chopperias, wiskerias, casas de chá, casas de café, casas de diversões, casas de show, pesque-

pague, lanchonetes, Lanchonetes de Super e Hipermercado, de Padarias e de Postos de 

Combustíveis, lanches em trailers (pit-dog), pizzarias, pastelarias, sorveterias, sanduicherias, 

confeitarias, leiterias, creperia, bombonieres, fast-food, boates, churrascaria, restaurantes, 

refeições coletivas e estabelecimentos que comercializem alimentos e bebidas no varejo, como 

distribuidoras de bebidas e empórios. 

Nossa proposta é criar alternativas seguras e justas de enfrentamento à situação difícil que 

estamos atravessando. Baseados na legislação vigente, no bom senso, na criatividade vamos 

superar esse momento. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Ante o cenário de crise, após a declaração da situação de pandemia em 

função do surto do Coronavírus-Covid-19, as mudanças que estão 

acontecendo na rotina da sociedade são muitas e aceleradas. De forma 

intempestiva e nunca vivenciadas, surgem decisões governamentais em 

escala global, paralização de comércios e de escolas, fechamento de 

fronteiras. Tais medidas trazem consequências diretas nas relações 

trabalhistas. 

Assim sendo, os empregadores não estão sabendo como agir, de forma 

legal, com seus empregados, nesta nova situação. 

No objetivo de dirimir as muitas dúvidas que surgem diariamente, criamos 

este manual de perguntas e respostas, a fim de trazer informações 

pertinentes aos empregadores e dar suporte de como agir na situação atual, 

com base na CCT firmada em 22 de janeiro de 2020, entre o SECHSEG e o 

SINHORES – MR067622/2019. 
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1. Posso reduzir o salário dos funcionários diante do cenário 

atual? 

SIM. O artigo 503 da CLT (Lei 5.452/43) determina que é lícita, em 

caso de força maior, a redução geral dos salários dos empregados 

da empresa. A redução, porém, não pode ser superior a 25% 

respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. 

 

 

2. E a jornada de trabalho, posso reduzir? 

SIM. Os artigos 444 e 611-A da CLT preveem que os pactos quanto 

à jornada de trabalho prevalecem sobre a lei, desde que não 

contrariem as proteções trabalhistas, os acordos coletivos e as 

decisões das autoridades competentes. Nesse caso, a participação 

e anuência do Sindicato é imprescindível antes de estabelecer a 

redução da jornada de trabalho. 
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3. Se o funcionário não comparecer no trabalho por suspeita de 

contaminação por Coronavírus posso descontar sua falta? 

NÃO.  A ausência do trabalhador motivada pela realização de 

exames ou em função de quarentena configuram faltas 

justificadas, que não podem ser descontadas. 

 

4. E se a contaminação pelo Covid-19 for descartada pelo 

médico, posso descontar a falta? 

NÃO. A falta continua sendo justificada, seja motivada por uma 

gripe ou outro tipo de doença com sintomas e sinais semelhantes 

aos associados ao Coronavírus, seja motivada por isolamento. 

 

5. Posso demitir funcionários? 

SIM. A dispensa do funcionário é permitida, desde seja cumprido 

o pagamento de todas as verbas devidas em função da rescisão 

do contrato. Porém, a dispenda é proibida se o empregado estiver 

afastado por auxílio doença. 

mailto:ednapinato@gmail.com


                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6 

Edna Pinato                                                                                                Andréia Lopes 
Advogada OAB -DF 38008                                                                                      Mentoria de Negócios Sociais 
SGCVS, Lt. 11, Bl C, Sala 605- Edifício Park Studios                                                                            CEP 71215-610-Guara- Brasília- DF 
ednapinato@gmail.com      adv.andreialopes@gmail.com                               F: (061) 98153 2112 (tim)    (061) 99695 8297 (vivo) 

 

 

 

 

 

 

6. É possível conceder férias coletivas ou individuais neste 

momento? 

SIM. É permitida a concessão de férias, podendo ser integral ou 

proporcional ao adquirido até o momento da concessão. É 

permitida, ainda, a dispensa ao previsto no artigo 135 da CLT, que 

exige notificação por escrito ao empregado com antecedência de, 

no mínimo, 30 (trinta) dias. 

O pagamento de férias individuais ou coletivas pode ser dividido 

em até 4 (quatro) parcelas iguais, com a primeira sendo paga em 

até 30 (trinta) dias após a concessão das férias e as demais, nos 30 

(trinta) dias subsequentes ao pagamento da última parcela.  

!! O acréscimo do terço constitucional sempre deverá ser 

considerado no pagamento das férias. 
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7. Ainda que fora do período aquisitivo, posso adiantar férias 

aos funcionários? 

NÃO, normalmente não. Porém, devido à situação de força maior 

do cenário atual prevista no artigo 501 da CLT, é possível realizar 

o adiantamento, desde que o empregador formalize com Termo 

de Anuência do empregado, valendo-se novamente do previsto 

nos artigos 444 e 611-A da CLT, os quais dispõem a prevalência 

do negociado em detrimento da lei. 

 

 

8. Que medidas devo tomar em relação aos funcionários que 

optarem por bancos de horas? 

Neste caso, é necessário analisar o que foi acordado na convenção 

coletiva de cada categoria de funcionários. No entanto, é possível 

que o empregador opte pelo banco de horas por até 6 (seis) 

meses, a partir de acordo escrito individual elaborado com o 

funcionário. 
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9.  É possível compensar de alguma forma o saldo em banco de 

horas? 

SIM. O empregador pode descontar saldo em banco de horas com 

a antecipação de feriados não religiosos federais, estaduais e 

municipais. No entanto, é necessário notificar os funcionários com 

antecedência mínima de 48 e definição clara dos feriados a serem 

gozados antecipadamente. 

 

 

10.  É permitido solicitar aos colaboradores que realizem home-

office ou teletrabalho? 

SIM. Mas para sua segurança, mesmo em face aos problemas, que 

estamos enfrentando na área de saúde, é de suma importância 

que seja formalizado, por meio, de um aditivo contratual. E ainda 

deve-se atentar a outros requisitos legais. 
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11. Liberei meu empregado, para realizar seu trabalho em home-

office ou teletrabalho, neste caso, sou obrigado a pagar o vale-

transporte? 

NÃO. O direito do trabalhador de receber vale-transporte reside 

na necessidade de uso dos serviços de transporte para se deslocar 

da residência até o trabalho. Como seu empregado não está se 

deslocando, não há qualquer obrigação neste aspecto. 

Do mesmo modo, quando há faltas, ainda que justificadas, o 

pagamento de vale-transporte não se torna um direito do 

empregado.  

Vale ainda lembrar, que o vale-transporte deve ser pago no início 

do mês e caso o empregado falte ou esteja em gozo de férias, 

poderá ser feita a compensação do mesmo. 

 

 

 

 

mailto:ednapinato@gmail.com


                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10 

Edna Pinato                                                                                                Andréia Lopes 
Advogada OAB -DF 38008                                                                                      Mentoria de Negócios Sociais 
SGCVS, Lt. 11, Bl C, Sala 605- Edifício Park Studios                                                                            CEP 71215-610-Guara- Brasília- DF 
ednapinato@gmail.com      adv.andreialopes@gmail.com                               F: (061) 98153 2112 (tim)    (061) 99695 8297 (vivo) 

 

 

 

 

 

12. Se meus empregados não comparecerem ao trabalho em 

função da paralização dos serviços de transporte público, posso 

descontar as faltas? 

NÃO. Porém, é facultado ao empregador disponibilizar meios de 

transporte aos seus colaboradores. Caso as faltas continuem, estas 

poderão ser descontadas. 

 

 

13. Posso exigir que meu colaborador que possui veículo próprio 

venha com seu carro para o trabalho? 

NÃO. Porém, nada impede que o empregador ofereça ajuda de 

custo ao empregado pelo uso seu veículo. E, neste caso, a empresa 

deve custear as despesas do colaborador gastas com o 

deslocamento para o trabalho. 
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14.  Meu funcionário voltou de viagem de um país com alto 

índice de contaminação. Posso impedir seu comparecimento ao 

trabalho? 

SIM. Enquanto não se comprovar que o colaborador não está 

contaminado pelo Coronavírus é necessário solicitar que o mesmo 

permaneça em quarentena de 14 (catorze) dias. E, no caso de 

confirmação da contaminação, o isolamento deve permanecer. 
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