
Desde 11/03/2020 grandes e profundas alterações foram inseridas na sociedade brasileira, 
isso porque nessa data a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia global 
do Coronavírus (COVID-19) e medidas de prevenção passaram a ser essenciais para que a 
população tenha êxito na luta travada contra esta ameaça invisível. 

Com a confirmação do primeiro caso do COVID-19 no Brasil (São Paulo em 26/02/2020), 
estados e municípios passaram a se preparar para o enfrentamento ao início da pandemia, e 
diversas medidas foram tomadas com intuito de diminuir sua evolução em nosso território em 
um curto espaço de tempo. 

Dentre essas medidas tivemos o fechamento, por exemplo de Escolas, Shoppings, Bares e 
Restaurantes, enfim, decretou-se a paralisação de atividades consideradas não essências à 
vida humana, como forma de reduzir o contato entre as pessoas e otimizar o tempo de 
isolamento social.

Uma das medidas sugeridas para evitar a aglomeração de pessoas no ambiente de trabalho 
foi o Teletrabalho, comumente conhecido como home office, modalidade expressamente 
prevista no artigo 75-C da CLT, que dada a situação de emergência ganhou uma nova 
roupagem e uma maior flexibilização, conforme Medida Provisória 927/2020, que trouxe em 
seu texto medidas trabalhistas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do COVID-19. 

No entanto, embora muitas empresas tenham se adaptado a modalidade de home office 
nesse momento de enfrentamento à pandemia, tantas outras não se ajustaram devido a 
própria atividade. Assim, permanecer de portas fechadas por período incerto poderá acarretar 
consequências drásticas para essas empresas como a redução do quadro de funcionários e, 
até mesmo, a decretação de falência.
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OS ARTIGOS 486 E 502 DA CLT E A PANDEMIA DO COVID-19



E uma preocupação veio à tona: como empresas de pequeno, médio e, até mesmo, de grande 
porte irão lidar com o enfrentamento da crise causada pelo COVID-19, sobretudo aquelas que 
foram obrigadas a interromper suas atividades? Como farão para arcar com dívidas, não 
somente de natureza trabalhistas, como também tributaria e com os custos para manutenção 
do negócio? 

O Governo Federal, Estadual e Municipal tem orientado o isolamento social como forma de 
desacelerar o contágio pelo COVID-19. E não foi só, o Estado da Bahia editou o Decreto nº 
19.586 de 27 de março de 2020, posteriormente alterado pelo Decreto 19.617 de 06.04.2020, 
dispondo sobre medidas temporárias a serem adotadas, para conter o CODIV-19, incluindo a 
suspensão de algumas atividades consideradas essenciais como a de transporte 
intermunicipal e interestadual. 

Por que muitas atividades consideradas como não essenciais foram 
paralisadas?  (Exemplo de shoppings; academias; restaurantes; bares e etc...)

Sim, medidas foram e estão sendo tomadas a fim de evitar que um grande quantitativo de 
empregados fosse demitido, visto que muitas empresas de pequeno, médio e até mesmo de 
grande porte estão sofrendo com a crise comercial. 

Dentre as medidas, foi instituído o Programa Emergencial de Suporte a Empregos e 
Pagamento de Salários, uma linha de financiamento, com juros reduzidos, para micro e 
pequenas empresas para custear a folha de pagamentos (salários), conforme previsto na 
Medida Provisória 944/2020.

A Medida Provisória nº 927/2020 também trouxe em seu bojo medidas para a manutenção 
dos empregos neste momento de crise, a exemplo da adoção do regime em teletrabalho 
(home office) sem a necessidade de alteração formal do contrato de trabalho, bastando para 
tanto a informação para o empregado, por meio eletrônico ou por escrito, com antecedência 
mínima de 48 horas. Outra previsão diz respeito à antecipação da concessão de férias 
individuais ou coletivas.

Cabe destacar ainda a Medida Provisória nº 936/2020, que criou o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas trabalhistas para o 
enfrentamento do estado de calamidade pública.

Seu texto disciplina o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 
Renda; a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; a suspensão temporária do 
contrato de trabalho e a garantia de emprego durante a redução salarial ou suspensão do 
contrato de trabalho.

O Governo Brasileiro adotou medidas a fim de evitar o aumento do desemprego 
frente a crise causada pela pandemia do COVID-19? 

Estes são questionamentos que pretendemos responder a seguir. 



Nos termos do referido artigo tem-se que, caso haja uma paralisação temporária ou definitiva 
do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou então pela 
promulgação de lei ou resolução que impossibilite/inviabilize a continuação da atividade 
empresarial, o pagamento das indenizações trabalhistas em razão das cessações dos 
contratos de trabalho ficarão a cargo do ente público responsável pela emissão do ato, ou 
seja, daquele que decretou a paralisação temporária ou definitiva da atividade.

O disposto no art. 486 da CLT é conhecido como factum principis, (fato do príncipe) uma 
espécie do gênero força maior. Entretanto não existe segurança jurídica para o empregador 
realizar demissões em razão de ter sua atividade suspensa, sobretudo aqueles em que a 
paralisação foi temporária, presumindo a incidência do art. 486 da CLT. 

Citamos que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) possui jurisprudência no sentido de que 
não é possível falar-se em factum principis (fato do príncipe) quando a ação do poder público 
tem por objetivo resguardar o interesse de toda população, argumento que poderá ser 
utilizado para afastar a incidência do art. 486 da CLT no cenário do COVID-19, uma pandemia 
mundial, com regras de isolamento ditadas pela OMS.

As empresas que suspenderam suas atividades em razão dos Atos editados pelo 
Governo nas esferas Federal, Estadual e Municipal poderão invocar o art. 486 da 
CLT caso sejam obrigadas a encerrar as atividades? 

A doutrina majoritária, com base no art. 501 da CLT, elenca quatro requisitos cumulativos, são 
eles: 
      • a paralisação definitiva ou temporária de trabalho;
      • imprevisibilidade, ou seja, o empregador não tinha como prevê antecipadamente
        a prática do ato; 
      • origem em ato do Poder Público, podendo ser administrativo ou legislativo; 
      • o empregador não deve ter contribuído para que tal ato ocorresse.

Como regra, presentes esses elementos, restará configurado o factum principis (fato do 
príncipe) e a incidência do art. 486.

E quais são os requisitos necessários para a incidência do art. 486 da CLT? 

O órgão da administração pública que praticou o ato (Município, Estado ou União) que 
acarretou na suspensão temporária ou definitiva da atividade empresarial irá pagar apenas as 
indenizações trabalhistas devidas aos trabalhadores, quais sejam:

      • Indenização da multa de 40% do FGTS; 
      • Indenização por rescisão de contrato por tempo determinado antes do termo ajustado -
        Metade da remuneração que seria devida até o final do prazo (art. 479, CLT);
      • Parte da jurisprudência defende também o pagamento do aviso-prévio indenizado.

Ou seja, todas as demais verbas rescisórias, devidas na dispensa sem justa causa, 
permanecem com o empregador. 

Quais parcelas do contrato de trabalho estão compreendidas na hipótese de 
aplicação do art. 486 da CLT? 



Não. O art. 486 da CLT apenas será aplicado quando a extinção da atividade empresarial 
decorrer de ato de Ente Público. Nesse caso, a empresa não consta na lista das atividades 
suspensas obrigatoriamente, ou seja, afastada a incidência do referido artigo. 

In casu a empresa poderá invocar o art. 502 da CLT, ou seja, o motivo de força maior, tendo em 
vista a extinção da empresa ou de um dos seus estabelecimentos em que trabalhe o 
empregado, porém não ocasionado por autoridade pública.

Nessas situações, o empregador, na rescisão dos contratos de trabalho, apenas arcará com as 
seguintes indenizações:

      • Contrato por tempo determinado rescindido antes do termo ajustado – A metade da 
remuneração que seria devida até o final do prazo (art. 479, CLT) será reduzida novamente à 
metade, resultando em ¼ da remuneração;

      • Contrato por tempo indeterminado – Metade do que seria devido em caso de rescisão 
sem justa causa (20% da multa do FGTS e não pagaria o aviso prévio indenizado).

Minha empresa não está na lista das atividades suspensas por ato determinado 
em Decretos Municipal e Estadual, porém o faturamento está bastante reduzido 
em razão do isolamento social e, provavelmente, a atividade empresarial será 
extinta, posso invocar a incidência do art. 486 da CLT? 

Conforme o art. 501 da CLT considera-se como motivo de força maior todo acontecimento 
que não pode ser evitado pelo empregador e que este não concorreu/cooperou de forma direta 
ou indireta para seu acontecimento.

O COVID-19 pode ser considerado como motivo de força maior, visto que as consequências 
estão sendo sentidas no mercado econômico a nível global. Aquelas empresas que forem 
extintas no todo ou em parte, tendo em vista a redução de vendas/receita no período de 
pandemia do COVID-19 poderão invocar a extinção do contrato de trabalho por motivo de 
força maior e, consequentemente, pleitear a incidência do art. 502. 

Quais eventos podem ser considerados como motivo de força maior? O 
COVID-19 é um motivo de força maior? 
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