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Resumo: 

O Covid-19, até o final do mês de maio de 2020, causou mais 516.210 mortes por todo o mundo. 

Além da grave crise de saúde provocada, segundo estimativa da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), a pandemia de Coronavírus destruirá 195 milhões de empregos em todo o mundo 

no segundo trimestre. O presente trabalho tem como objetivo analisar, a partir de possíveis impactos 

na economia, quais os efeitos causados no mercado de trabalho e medidas que podem ser tomadas 

por empresários, junto com iniciativas Governamentais para auxílio às classes mais vulneráveis dos 

trabalhadores e pessoas em condições de informalidade. Para isso, foi utilizada como base de 

pesquisa a CLT, a Medida Provisória nº 927 e a lei 13.979/19, que vieram como forma de regular e 

nortear relações trabalhistas nesse momento de crise. 

 

 

 

Palavras-chave: Covid-19. Mercado de Trabalho. CLT. Flexibilização. Economia.  

 

  

Abstract: 

Covid-19 to date has caused more than 516.210deaths worldwide, in addition to the serious health 

crisis caused, according to an estimate by the International Labor Organization (ILO), the 

coronavirus pandemic will destroy 195 million jobs worldwide in the second quarter. The present 

work aims to analyze, from possible impacts on the economy, the effects caused on the labor market 

and possibilities that can be taken by entrepreneurs, along with Government measures to help the 

most vulnerable class of workers and people in informal conditions. For this, the CLT, Provisional 

Measure 927 and Law 13,979 / 19 were used as a research base, which came as a way of regulating 

and guiding in this moment of crisis. 
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1 Introdução 

 

A Organização Mundial da Saúde
1
 (OMS) declarou pela primeira vez o COVID-19 

uma emergência mundial de saúde em janeiro de 2020. Desde que o vírus foi diagnosticado 

pela primeira vez em Wuhan, na China, ele foi detectado em mais de 190 países. No início 

de março/2020, o ponto focal das infecções mudou da China para a Europa, especialmente 

a Itália. Mas em abril de 2020, o foco mudou para os Estados Unidos, onde o número de 

infecções estava se acelerando
2
. Mais de 80 países fecharam suas fronteiras, ordenaram que 

as empresas fechassem, instruíram suas populações a se auto isolarem, além de escolas 

fechadas para cerca de 1 bilhão de crianças
3
. 

 

Os efeitos do coronavírus são vários, além do impacto social que vemos, com 

recordes de mortes, caos em hospitais, teremos um impacto enorme no PIB, não apenas do 

Brasil, mas de todos os países. Como consequência, teremos grandes grupos de pessoas 

afastados do trabalho devido a complicações do contágio, recessão econômica, desemprego 

e um aporte financeiro gigantesco por parte dos Estados e União, gastando, não apenas para 

combater o vírus, mas também para ajudar empresas, que criam empregos, e também aos 

trabalhadores, principalmente focando nos que estão na informalidade, que atuam por conta 

própria e também aos MEI‟s- Microempreendedores individuais e pequenos comerciantes, 

além dos desempregados. 

O Principal ponto de referência para elaboração do artigo se deu por meio da 

pesquisa e entendimento das leis trabalhistas e elaboração de cenários que possam auxiliar 

empregadores e empregados, com medidas aplicáveis nesse momento tão drástico que afeta 

todo o mundo. O presente artigo tomou por base principal a CLT, que normaliza as leis 

trabalhistas, junto com a lei nº 13.467, que alterou profundamente a CLT, o que provocou 

atualizações nas relações de trabalho como a normatização do teletrabalho, buscando 

ajustar a lei nº 13.979, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. Por isso, a importância em 

                                                           
1

  Disponivel em < https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-declara-emergencia-de-saude-publica-

global-por-surto-de-coronavirus,70003178909  >. 
2
 Disponível em < 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875  >. 
3
 Disponivel em < https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/03/18/unesco-metade-dos-estudantes-do-

mundo-sem-aulas-por-conta-da-covid-19.ghtml  >. 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-declara-emergencia-de-saude-publica-global-por-surto-de-coronavirus,70003178909
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-declara-emergencia-de-saude-publica-global-por-surto-de-coronavirus,70003178909
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/03/18/unesco-metade-dos-estudantes-do-mundo-sem-aulas-por-conta-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/03/18/unesco-metade-dos-estudantes-do-mundo-sem-aulas-por-conta-da-covid-19.ghtml


  

adequar as formas de trabalho, com o momento atual de pandemia e isolamento que 

estamos vivendo, mas sem deixar de lado a legislação vigente, como CLT e suas alterações, 

provocadas pela lei nº 13.467 e incrementando com medidas editadas em virtude da 

Pandemia.  

A crise já se transformou em um choque econômico e do mercado de trabalho, 

impactando não apenas a oferta (produção de bens e serviços), mas também a demanda 

(consumo e investimento). As interrupções na produção, inicialmente na Ásia, se 

espalharam para as cadeias de suprimento pelo mundo. Todas as empresas, 

independentemente do tamanho, estão enfrentando sérios desafios, especialmente nos 

setores de aviação, turismo e hotelaria, com uma ameaça real de declínios significativos em 

receita, insolvências e perda de empregos em setores específicos. As operações comerciais 

sustentadas serão particularmente difíceis para as pequenas e médias empresas
4
. Por isso, a 

importância da elaboração de medidas que possam auxiliar empregadores em tomada de 

decisões, para a busca do enfrentamento da pandemia, por meio de medidas de saúde 

pública e econômicas, cabíveis respaldados em lei.  

 

O Objetivo geral é mostrar as respostas políticas rápidas necessárias e coordenadas 

em nível nacional, com forte liderança multilateral, para limitar os efeitos diretos do 

COVID-19 na saúde nos trabalhadores e suas famílias, mitigando as consequências 

econômicas indiretas, como o fechamento do comércio, escritórios e fábricas, baseadas em 

leis vigentes. Mas apesar do momento de dificuldade, devemos nos lembrar de uma frase de 

Aristóteles
5
 que nos explica que apenas podemos saber o real significado de uma cidade, ou 

uma sociedade, e que qualquer associação é formada tendo em vista algum bem; pois o 

homem somente luta pelo que considera um bem. Por isso, proteger os trabalhadores e suas 

famílias do risco da infecção precisa ser uma das principais prioridades. Medidas de 

proteção de renda para aqueles que enfrentam perdas de renda devido à infecção ou 

atividade econômica reduzida é fundamental para estimular a economia e principalmente o 

isolamento social.  

 

                                                           

4
 Disponível em <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/16/Qual-o-impacto-da-pandemia-de-

coronav%C3%ADrus-no-com%C3%A9rcio-mundial >. 
5
 ARISTÓTELES. A Política. 2004, p. 11 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/16/Qual-o-impacto-da-pandemia-de-coronav%C3%ADrus-no-com%C3%A9rcio-mundial
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/16/Qual-o-impacto-da-pandemia-de-coronav%C3%ADrus-no-com%C3%A9rcio-mundial


  

 

 

2- As relações de trabalho no Brasil em meio ao Coronavírus  

 

Após proibições de viagem, fronteira em fechamento e quarentena, muitos 

trabalhadores não podem se mudar para seus locais de trabalho ou continuar em seus 

empregos, o que tem efeitos indiretos sobre a renda, principalmente para trabalhadores 

informais e empregados por curtos contratos de trabalho. Os consumidores em muitas 

economias são incapazes ou relutam em comprar bens e serviços. Dado o atual ambiente de 

incerteza e medo, é provável que as empresas em um primeiro momento, tenham que 

atrasar investimentos, compras de bens e contratação de trabalhadores. 

 

Com o surgimento do Coronavírus e a sua rápida propagação, o mundo se vê em 

total isolamento, a fim de diminuir o contágio, até os primeiros cinco meses de 2020, a 

doença chegou a passar dos seis milhões de contaminados e mais 516.210mortes
6
. Devido 

ao isolamento e quarentena, a vida humana sofreu mudanças radicais, uma das mais 

notadas são as relações de trabalho, onde toda forma de serviço não essencial teve que 

fechar as portas. Com isso, em consonância ao que estava estabelecido pela Consolidação 

das Legislação Trabalhista (CLT) e suas alterações sofridas pela lei nº 13.467/17, o 

governo editou a lei 13.979/20 - medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus - e de forma complementar, 

a Medida provisória nº 936/20, para que regulasse e orientasse empregadores e 

trabalhadores no período de crise. Além disso, a CLT não deve ser esquecida como o 

principal meio para adoção de medidas trabalhistas, já que é ela quem norteia e 

regulamenta as leis trabalhistas no Brasil, inclusive em casos excepcionais como o que 

vivemos, estando presente nos artigos 501 e 503
7
.  

 

                                                           
6 
Disponível em  <https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419> 

consuta realizada na data de 21/04/2020
 

7
 Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do 

empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. 

 Art. 503 - É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos 

salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser 

superior a 25% (vinte e cinco por cento), respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. 

https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419


  

Hoje, segundo o IBGE
8
, estima-se que o Brasil tenha mais de 107 milhões de 

pessoas no mercado de trabalho, em contraponto, o número de desempregados e pessoas 

que desistiram de procurar emprego chegue perto dos 13 milhões. Dos 107 milhões, cerca 

de 39 milhões estão na forma de carteira assinada em compensação, existem 19,3 milhões 

de pessoas na informalidade, sem carteira assinada ou histórico de contribuição ao INSS. 

 

 Diversos governos estaduais e municipais no Brasil impuseram restrições ao 

comércio e fechamento de qualquer atividade que não seja considerada de caráter essencial 

à vida humana. Por exemplo, inicialmente, governos optaram pelo fechamento de todos os 

shopping centers, tanto em regiões metropolitana, como em cidades de menor população, o 

que afetou negativamente tanto os varejistas quanto os proprietários de shopping centers. 

As receitas de varejo sofreram à medida que os proprietários das lojas foram forçados a 

fechar suas lojas e as receitas de aluguel dos proprietários diminuíram, porque os contratos 

de locação de varejo geralmente fornecem aluguel variável com base nas receitas da loja. 

Também não há certeza de que as receitas voltarão ao normal assim que os shopping 

centers reabrirem. Os consumidores podem estar ansiosos para deixar suas casas ou 

retornar a locais públicos se continuarem a temer a exposição ao COVID-19. 

O COVID-19 terá impactos de longo alcance nos resultados do mercado de 

trabalho. Além da urgente preocupações com a saúde dos trabalhadores e suas famílias, o 

vírus e as consequências econômicas afetarão o mundo do trabalho em três dimensões 

principais
9
: 1) A quantidade de empregos (ambos desemprego e subemprego); 2) A 

qualidade do trabalho (por exemplo, salários e acesso à proteção); e 3) Efeitos em grupos 

específicos que são mais vulneráveis a mercados de trabalho adversos resultados. 

As perspectivas para a economia, a quantidade e qualidade do emprego estão se 

deteriorando rapidamente. Embora as previsões atualizadas variem consideravelmente - e 

subestimam a situação -todos apontam para um impacto negativo significativo na economia 

global, pelo menos na primeira metade de 2020. Esses números preocupantes mostram 

sinais crescentes de uma recessão econômica global 

 

2.1 Princípios do Direito do Trabalho 

                                                           
8
 Disponível em < https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/quase-40-milhoes-de-

trabalhadores-estao-na-informalidade-diz-ibge.shtml >. 
9
 A justificativa para essa terceira dimensão está garantida na forma da lei pela Constituição Federal/88, 

estando presente em diversos artigos como (art. 1º., III, 5º., 7º., 9º., 96, 125, 127 a 129 etc). 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/quase-40-milhoes-de-trabalhadores-estao-na-informalidade-diz-ibge.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/quase-40-milhoes-de-trabalhadores-estao-na-informalidade-diz-ibge.shtml


  

 

Mas antes de qualquer coisa, devemos entender como o direito se relaciona com o 

trabalho, devido a isso existe um ramo próprio que é o Direito Trabalhista. Quando 

observamos a história, encontramos diversos casos de exploração por parte de 

Empregadores, que detinham dos recursos financeiros; de início podemos destacar a 

escravidão, Martins
10

 descreve “o escravo, portanto, não era considerado sujeito de direito, 

pois era propriedade do dominus”. Com o tempo, empregados se organizaram, dando início 

aos primeiros moldes dos sindicatos, buscando melhorar condições de trabalho. Almeida
11

 

conceitua o direito do trabalho “conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis às 

relações individuais e coletivas de trabalho subordinado, de caráter eminentemente social, 

destinados à melhoria das condições de emprego”. 

Américo Plá Rodriguez
12

, descreve a existência de uma tríplice para atributos aos 

princípios. Os princípios detêm de uma força normativa, com isso tem-se a normatização 

positivada, atuando onde a lei não se faz presente de forma clara, deixando claro 

interpretação da lei. 

Podemos encontrar diversas classificações a respeito do Direito do Trabalho, Plá 

Rodriguez define que os princípios são: o Princípio Protetor,o Princípio da 

Irrenunciabilidade dos Direitos Trabalhistas, o Princípio da Continuidade do Contrato de 

Trabalho, o Princípio da Primazia da Realidade e o Princípio da Boa-Fé. 

 

2.2 Princípio da Proteção e seus desdobramentos  

As regras da legislação trabalhista brasileira são regidas por Constituição Federal de 

1988, a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 (CLT) e várias outras leis. Tais regras 

existem devido a pública intervenção nas relações de trabalho, protegendo o empregado 

(considerada a parte mais fraca - parte desfavorecida) contra o empregador, cuja ações 

tomadas possam impedir ou contornar a aplicação dos direitos trabalhistas. 

A legislação trabalhista brasileira tem alguns princípios básicos que impulsionam o 

desenvolvimento, interpretação e aplicação de todas as regras e normas trabalhistas. Entre 

                                                           
10 

Martins. Direito do trabalho. 11 ed. 2013, p. 4
 

11 
Almeida. Direito do trabalho: material, processual e legislação especial. 3 ed. São Paulo.2007, p. 

25 
12

 PLÁ RODRIGUEZ. Princípios de Direito do Trabalho. S.P.: LTr., 3ª ed. p. 37. 



  

esses princípios, podemos destacar o princípio de Proteção, considerada a espinha dorsal de 

todo Normatividade trabalhista brasileira. Este princípio pode ser subdividido em três 

outros: 

I- In Dubio pro operário: em caso de dúvida sobre a interpretação da lei, deve 

prevalecer a compreensão mais favorável ao empregado); 

II- Aplicação da regra mais favorável: quando existem várias regras, as mais 

favoráveis à trabalhador é aplicado; e 

III- condição mais favorável: quando houver mudanças no contrato que o tornam 

menos favorável para o funcionário, essa alteração não terá efeito, dado que o 

empregado adquiriu o direito de regra mais favorável. 

 

A regra da condição mais benéfica encontra respaldo na forma da Constituição Brasileira, 

em seu art. 5º: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes”, quando olhamos 

o em seu  

[...] 

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada. 

 

Então, entende-se que trata de um direito adquirido. Devemos entender também que 

para que se tenha a regra de condição mais benéfica, deve-se haver uma situação concreta, 

anteriormente concreta, devendo ser respeitada em posição que a nova  forma aplicável seja 

menos vantajosa ao trabalhador, devemos nos atentar que situações onde a posição 

favorável seja do trabalhador em frente a empregador são de menor ocorrência e duração, 

decorrendo do desempenho interino de um cargo ou de algum acontecimento 

extraordinário, que tenha onerado o trabalhador. 



  

Como supracitado, podemos utilizar o Enunciado nº 51, do TST (Tribunal Superior 

do Trabalho): “As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas 

anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do 

regulamento.” 

Por sua vez, o princípio in dubio pro operário é o prevalecimento, passível de 

atribuições de vários sentidos a uma norma, possa ser aplicado como mais vantajoso ao 

trabalhador. Cabe destacar, que apesar da possibilidade de usar esta regra, não se faz 

livremente, tende que possuir uma clara forma de condições: Quanto a dúvida sobre a real  

possibilidade de que a essa norma possa ter várias interpretações diferentes entre si; a 

inexistência de violação a disposição legal expressa, visto que não há possibilidade de gerar 

efeito uma interpretação que não seja clara. 

Irrenunciabilidade de direitos - os direitos garantidos por os CLT são inalienáveis, 

irrevogáveis e indisponível e tal regra é impedir a empregador pressionar ou coagir o 

funcionário a renunciar a seus direitos; 

 

É fácil entender a absoluta imperatividade do trabalho: a existência das relações 

entre a Capital e o Trabalho não depende do voluntário dos trabalhadores e dos clientes, 

mas tem um caráter de necessidade: na vida social, houve e haverá vontade e sempre existe 

nas relações trabalhistas e de consumo a urgência que o direito de regulá-las. A injustiça e a 

desigualdade social que produza o princípio formal da autonomia impositiva obrigaram o 

Estado a intervir no processo econômico, a fim de garantir que os trabalhadores tenham um 

padrão de vida mínimo. 

Cabe complementar que apesar de seu status e até forma a forma estrita de sua 

interpretação, a irrenunciabilidade de direitos não tem caráter absoluto, pois a própria 

legislação pode trazer mudanças, autorizar conciliações, prescrição, desistência entre 

outros. 

 

Primazia da realidade - os fatos difíceis do cotidiano a vida tem precedência sobre o 

conteúdo de documentos para estabelecer os efeitos legais da relação de emprego, surge 

como exemplo, através do art. 9º, da CLT: “Serão nulos de pleno direito os atos praticados 

com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na 

presente Consolidação.” 

 



  

 

 

 

3 - Negociação coletiva após a Reforma trabalhista e a 

prevalência do Negociado sobre o legislado 

 

Com a aprovação da lei nº 13,467/2017, chamada de lei da Reforma Trabalhista, 

ocorreram diversas mudanças estruturais na CLT, com a mudança de diversos artigos, 

inclusão de novas introduções de regra, visando o acompanhando com o desenvolvimento 

entre as relações de trabalho e sociedade às novas realidades. 

A lei ordinária foi elaborada com a proposta de dar uma maior flexibilização a 

empregados e patrões, tendo como maior interesse a de maiores contratações ocorrerem. 

Quando olhamos para o Brasil em 2016-17, o país encontrava-se em estado de recessão, 

demissões em massa provocadas pela crise no setor da construção civil, devido a isso, foi 

elaborada uma nova legislação com intuito de dar maior flexibilidade às normas já 

existentes, a ideia era diminuir alguns encargos como forma de impulsionar contratações, 

permitindo contratos diários, menor carga horária entre outras. 

A reforma trabalhista trouxe à tona diversos pontos de ressalvas, principalmente 

quando olhamos através do princípio da proteção no direito do trabalho, visto que seu 

objetivo é garantir o equilíbrio entre empregador e trabalhador, visando garantir que seja 

feita de forma igualitária, a intervenção do estado vem justamente com intuito de limitar 

excessos, diminuindo direitos ao trabalhador. 

Devido a isso, devemos estar atentos a alguns prontos que vieram a luz através da 

reforma trabalhista, evitando que possa ocorrer retrocessos referente ao direito do trabalho. 

Isso ocorre, principalmente pela inclusão do artigo 611-A, que deu maior flexibilidade e 

liberdade entre as partes para dispor a respeito dos contratos trabalhistas, sendo assim, um 

estabelecimento entre o que seja acordado sobre a legislação. Com isso, o que for 

combinado e negociado entre patrão e empregado terá preponderância sobre a lei, Devido a 

isso, devemos estar atentos a alguns prontos que vieram a luz através da reforma 



  

trabalhista, evitando que possa ocorrer retrocessos referente ao direito do trabalho. Isso 

ocorre, principalmente pela inclusão do artigo 611-A, que deu maior flexibilidade e 

liberdade entre as partes para dispor a respeito dos contratos trabalhistas, sendo assim, um 

estabelecimento entre o que seja acordado sobre a legislação. Com isso, o que for 

combinado e negociado entre patrão e empregado terá preponderância sobre a lei, Vólia 

Bomfim explica sobre acordos coletivos de trabalho „é o negócio jurídico extrajudicial 

efetuado entre sindicato dos empregados e uma ou mais empresas, onde se estabelecem 

condições de trabalho, obrigando as partes acordantes dentro do período de vigência 

predeterminado e na base territorial da categoria. – Art. 611, § 1°, da CLT‟. 

Sendo assim, impera a mínima interferência por parte do Estado nas relações 

trabalhistas, dando maior autonomia às partes, podendo decidir entre si, ante ao que era 

estabelecido por norma, devendo ser obrigatoriamente seguidas. Cabe ressaltar que quanto 

a negociação não poderá acontecer simplesmente de forma individual, sendo feita contrato 

por contrato, mas devendo ser feita através da sua classe representativa por atividade 

coletiva do sindicato. 

Por fim, apesar de muitos não concordarem com as novas regras a respeito do 

negociado prevalecer sobre o legislado, por violar o Princípio da Vedação do Retrocesso 

Social, a matéria foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, através do recurso 

extraordinário 590.415
13

, que decidiu que ''o reconhecimento dos acordos e convenções 

coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que 

regerão a sua própria vida.'', tal decisão foi fundamentada a partir do art. 7º, inciso XXVI, 

da Constituição Federal, que reconhece como direito social por parte do trabalhador tanto 

convenções e acordos coletivos de trabalho. 

 

3.1 Liberdade Sindical no Brasil e convenção 87 da OIT 

O conceito de liberdade de associação pode ser extraído da Convenção nº 87, a 

'Convenção de Liberdade Sindical e Proteção do Direito de Organização'
14

, adotada pela 

Conferência Geral da OIT em 1948. Esta convenção visa promover o princípio de liberdade 

de associação, a fim de melhorar as condições de trabalho, declarando que: as organizações 

de trabalhadores e de empregadores são livres para estabelecer e ingressar em sua própria 
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 Disponivel em < https://www.jusbrasil.com.br/processos/29262914/processo-n-590415-do-stf >.  
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 Süssekind, Arnaldo. Convenções da OIT. 2ª edição, 1998. 338p. 



  

organização de escolha (artigo 2), têm o direito de formular sua própria constituição e 

regras sem interferência externa ( Artigo 3), o que significa autonomia interna dessas 

organizações; eles têm o direito de ingressar e estabelecer federações e confederações e 

apoiar organizações internacionais (artigo 5). É importante mencionar também que esta 

convenção define o termo organização como qualquer organização de trabalhadores ou de 

empregadores para promover e defender os interesses dos trabalhadores ou de 

empregadores e declara que cada membro da OIT que ratifica tal convenção deve tomar 

medidas para promover o livre exercício do direito de organização, seja por trabalhadores e 

empregadores. 

O direito de liberdade de associação expresso na convenção, e especificamente no 

artigo 3º da Convenção nº 87, implica também o direito de greve, mesmo que esse direito 

não esteja expressamente declarado ali, internacionalmente, tem sido reconhecida como um 

direito fundamental dos trabalhadores. 

Para analisar a influência e o impacto dos padrões da OIT na liberdade de 

associação no Brasil, pode-se verificar primeiro se as convenções ratificadas relacionadas 

foram implementadas na legislação nacional e também na prática. Pode ser verificado pelos 

relatórios da OIT em seu sistema de supervisão com base nas convenções ratificadas e, em 

relação às convenções não ratificadas, o acompanhamento anual e os relatórios globais 

relacionados à liberdade de associação podem ser úteis para examinar o impacto e a 

eficácia dessas convenções. Cabe ressaltar que no Brasil ainda não ratificou a Convenção 

Número 87. 

Apesar de não ser ratificada pelo Brasil, praticamente quase todos os itens 

estabelecidos na convenção nº 87  estão presentes na Constituição Federal de 1988, mas a 

grande questão está no quesito “fundar sindicatos”, visto que quando olhamos em nossa 

CRFB/88, no artigo 8º, II adota o sistema de Unicidade Sindical, em outras palavras, em 

uma mesma base territorial, não será possível a criação de mais uma forma sindicais que 

representem a mesma categoria profissional ou econômica, e entende-se por mesma base 

territorial, como ao menos um raio de um município. A unificação imposta por lei é uma 

clara violação do direito de liberdade de associação estabelecido pela Convenção nº 87 , 

porque permite que trabalhadores ou empregadores sem a capacidade de estabelecer 

livremente suas próprias organizações; consequentemente, o sindicato de empresas não é 

permitido, por exemplo. Pode-se dizer que a escolha de um pluralismo ou monopólio 



  

sindical deve ser tomada por trabalhadores ou empregadores e não ser legalmente imposta. 

Assim, a legislação brasileira não fornece uma “total liberdade de associação". 

Além disso, a Constituição brasileira, até 2017 estabelecia uma contribuição 

sindical obrigatória
15

 , aplicada a todos os trabalhadores, independentemente de serem 

membros ou não de sindicatos. Essa disposição não era compatível com a Convenção nº 87, 

porque viola o próprio conceito de liberdade de associação com terceiros, que implica a 

liberdade de não se associar a outros ou não se unir a sindicatos. Observa-se que a OIT 

forneceu cooperação técnica em seminários tripartidos nacionais no Brasil, a fim de 

promover a discussão sobre os obstáculos à ratificação da Convenção Número 87
16

. Ela 

desempenha um papel importante na conscientização das inconsistências existentes sobre o 

direito e o princípio da liberdade de associação, impactando, assim, em possíveis soluções 

para problemas pela promoção dos padrões da OIT. 

 

4. Pandemia e relações de trabalho 

 

Segundo a Lei 13.979, faz a distinção entre isolamento e quarentena, segundo a lei: 

I. Isolamento separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios 

de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a 

evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; 

II. Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, 

animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira 

a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. 

E partir dessa definição é que se tem a base para os decretos que estados e municípios 

vem fazendo, de acordo com a razoabilidade e necessidade, visto que apesar que muitas 

cidades de pequeno porte não se tenha casos confirmados, evitar aglomeração ainda é o 

melhor remédio contra o COVID-19. 
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 Com a aprovação da Lei Nº 13.467/17, a obrigação do imposto sindical deixou de ser existir, 

antes da lei, o não pagamento acarretava até na perda do alvará de funcionamento e para 

empregados o comprometimento do exercício da profissão.    
16

  Relatório Global de Acompanhamento da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho 'Sua Voz no Trabalho' (2000). 



  

 

4.1 Efeitos do Coronavírus nas empresas e nas relações de trabalho 

Assim como o governo e população, as empresas também deve ajudar no combate a 

pandemia do coronavírus, através da prática de ações que ajudem a combater o contágio e 

expansão do vírus. Em um momento tão delicado, medidas de higiene pessoal e segurança 

do trabalho, mas também de solidarizaram, amor ao próximo, de interesse público e de 

responsabilidade cívica. 

Sendo assim, medidas para a proteção do coletivo como quarentena, o isolamento 

social, a manutenção de distâncias mínimas entre pessoas, a obrigação em usar máscaras e 

luvas assim como o exame são formas da preservação da vida e prevista na Lei 13.979/20, 

em consonância aos princípios éticos e buscando a razoabilidade nas ações, além da 

preponderância do coletivo sobre o individual, da saúde coletiva sobre a lucratividade. 

 

Diálogo social tripartido entre governos, trabalhadores e empresários são uma 

ferramenta essencial para o desenvolvimento e implementação de soluções sustentáveis, 

desde o nível da comunidade para o nível global. Isso exige força, independência e 

democráticas organizações de parceiros sociais. Como resposta, além da CLT, lei 

13.467/17 - que alterou diversos itens da CLT, a fim de adequar a legislação às novas 

relações de trabalho - e a criação da lei 13.979/20 e de forma auxiliar, a Medida Provisória 

nº 936/20, que foi recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados, sendo ainda 

necessária passar por votação do Senado tendo vigência até 2021 enquanto perdurar a 

situação de Calamidade Pública
17

, decretada pelo governo em 18 de março de 2020. 

 

De imediato ela traz maior flexibilização na relação trabalhista, como a criação a 

maior ampliação do teletrabalho junto com a medida do Governo, autorizando o uso da 

Telemedicina
18

, que é a possibilidade de médicos, psicólogos etc. atuarem a distância, 

como uma forma de oferecer atendimento médico especializado, mas em compatibilidade 

das normas de segurança vigentes no país.  
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 Disponível em < https://www.politize.com.br/estado-de-calamidade-publica/ >.  
18

 Disponível em < https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,telemedicina-o-que-e-para-que-serve-

como-funciona-e-principais-cuidados,70003256590 >. 



  

A MP nº 936, titulada como “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 

da Renda” em razão da pandemia decorrente do coronavírus (covid-19) abrange 

principalmente três medidas: 

I – O pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

II – A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e 

III – A suspensão temporária do contrato de trabalho. 

Além dessas medidas, existe a previsão da desoneração da folha de pagamento por 

parte dos empresários, aliviando empresas, dando maior fôlego no caixa. Apesar da medida 

trazer benefícios para empresários, para o trabalho pode ser danoso, visto que caso seja 

aprovada no Senado, empresários poderiam reduzir a jornada de trabalho e 

proporcionalmente a redução do salário, podendo ser de 25%, 50% ou 75%, por até três 

meses ou optar pela rescisão do contrato de trabalho por dois meses. Além dessas medidas, 

há possibilidade de uma das formas prevista em lei é a utilização do artigo 501 da CLT, de 

uso da Força Maior, que visa o bem coletivo e como forma de preservar empregos e 

diminuir os impactos sofridos pela economia brasileira e as consequências no mercado de 

trabalho. 

 

4.2 As perspectivas de solução a curto e médio prazo 

 

Com uma economia em recessão, aumento de ano após ano de informais, de que 

forma o Estado e empresários podem fazer para o combate da pandemia. Mas apesar das 

dificuldades enfrentadas, há possibilidades e formas para o enfrentamento da pandemia. 

Após a leitura e da busca de entendimento da lei, dar-se uma maior flexibilização de ações 

trabalhista e tomando medidas em conjunto com a CLT, tanto empregador como 

empregado tem uma possibilidade de enfrentar a grave crise causada pelo Coronavírus. 

Entre as possibilidades que o Empregador pode tomar destacam-se: 



  

 

1. Férias Coletivas: A partir do entendimento do art. 139 da CLT, e em observância  a 

Lei 13.467/2017 , além da alternativa de dar férias coletivas em casos excepcionais  

como fábricas de serviços não essenciais e montadoras, a lei 13.467 oferece a opção 

de fracionar o período de férias em até três períodos, respeito o tempo mínimo 

limite, de  um período de 14 dias e os outros dois períodos com 5 dias corridos cada. 

Visto que em média, cada decreto de isolamento e quarentena, no Brasil, vem sendo 

de 14 dias. 

 

2. Licença Remunerada: De acordo com a lei 13.979/20, no artigo 3ª, p.3º. 

quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, 

animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira 

a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Como 

decorrência, mesmo que o empregado não esteja infectado pelo vírus, existe a 

possibilidade da interrupção do trabalho de forma remunerada. Observando sempre 

a CLT, que de acordo com o art. 133, se a licença remunerada for superior a trinta 

dias, o colaborador perde às férias proporcionais. Além disso, devido a força de 

impacto que o coronavírus representou ao Brasil, além do art. 133, há possibilidade 

de uso do art 501 de Força Maior usando do art. 61, p. 3º, onde o funcionário teria 

seus serviço interrompido, recebendo salário neste período e quando retornasse ao 

trabalho, o empregador poderá exigir que o empregado trabalhe até duas horas 

extras, por 45 dias como forma de compensar o período interrompido. 

 

3. Norma Celetista- suspensão do contrato ou redução do salário: Desde que feita a 

partir de acordos coletivos ou através de uma convenção coletiva com fim de prever 

a suspensão contratual, presente no art. 611-A da CLT ou a redução do salário do 

empregado durante o período de afastamento decorrente das medidas de contenção 

da epidemia, com base no artigo 7º, VI da CF c/c artigo 611-A da CLT e também 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Lei-13467-2017.htm


  

com a Medida provisória nº 936
19

, no artigo 2º. Assim, a norma coletiva possibilita a 

revogação dos dispositivos da lei ordinária, sendo possível a compensação dos dias 

parado, através da reposição em até três horas extras diárias até que seja pago e da 

diminuição do salário e jornada de trabalho, de forma temporária, podendo ser 

negociada individualmente entre patrão e empresário
20

. 

 

4. Trabalhador Infectado: o empregado que se encontrar na condição de infectado 

pelo COVID-19, estará na condição das normas atuais de auxílio doença, sendo 15 

dias de afastamento pagos pela empresa e caso faça necessário de ausentar por 

maior período, o trabalhador receberá pelo INSS. Não se deve confundir aqui com 

licença remunerada, que tem como objetivo de proteção ao trabalhador. Aqui, o 

trabalhador já se encontra infectado, por tanto, não podendo exercer suas funções 

trabalhistas. 

 

5. Teletrabalho:  Em 2017 foi editada a lei nº 13.497/17 que trouxe grandes mudanças 

no campo do Direito do Trabalho, a partir dela temos a regulamentação do 

teletrabalho, baseando-se na lei portuguesa no Capítulo II-A
21

. a Medida Provisória 

nº 927, dispõe da possibilidade do teletrabalho ou trabalho remoto. Cabe ressaltar 

que num momento de pandemia, o teletrabalho se torna uma opção viável a grande 

parte dos trabalhadores, além de ser uma das formas mais seguras de trabalho. Essa 

medida traz uma maior flexibilização do trabalho, principalmente quando olhando 

nos quesitos que tangem à prazo e negociação. 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º DE ABRIL DE 2020. Institui o Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento 

do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata 

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências.  

20
Art. 3, inc. II e III - São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda:  II - 

a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e III - a suspensão temporária do contrato de 

trabalho. 

21
 Capítulo II-A; Art. 75-B: Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua 

natureza, não se constituam como trabalho externo. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20936-2020?OpenDocument


  

Com isso, traz uma maior flexibilização de regras visando ajudar empregadores e 

trabalhadores, dentre elas está a agora a maior utilização do Banco de Horas, vale ressaltar 

que já havia previsão do Banco de horas na lei 13.497/17, mas com a MP agora além de 

ampliar prazos para que se tenha a compensação na carga horária (Agora o prazo é de até 

18 meses após o fim do Estado de Calamidade Pública, decretado pelo Governo Federal, 

previsto para durar até 31/12/20), possibilitando a negociação sem intermédio direto com 

sindicatos. Uma das medidas de maior benefício talvez seja a de deferimento do 

recolhimento do FGTS, que pode ser encontrado no Art. 19º
22

. 

 

Além disso, a Figura do Estado se torna fundamental nesse momento e 

principalmente medidas voltadas ao Welfare State
23

 (Estado Providência) para que possa 

manter a economia ativa, diminuindo a curto prazo os impactos da brutal diminuição das 

atividades econômicas, mantendo a população segura e amparada. Como exemplo, a 

principal medida do governo federal, que foi apelidada de “coronavoucher”
24

, é um auxílio 

no valor de R$ 600,00 reais e  R$1200,00 para mães sozinhas que sejam chefes de família. 

Para ter direito ao benefício
25

 deve ser respeitada as seguintes situações: (a)Contribuinte 

Individual do RGPS  (b)Trabalhador informal (autônomo, desempregado) inscrito no 

CadÚnico ou  (c)Por meio de autodeclaração (d)Ser maior de 18 anos  (e)Não ter emprego 

formal (não pode ter carteira assinada)  (f)Não ter benefício previdenciário ou assistencial, 

exceto Bolsa Família  (g)Renda familiar de ½ até três Salários Mínimos (h)Não ter recebido 

acima de R$ 28.559,70. 

Além do Auxílio emergencial para pessoas que se encontrem em estado de 

vulnerabilidade, o governo deve também ajudar Estados e Municípios, como a medida que 

está em julgamento pelo ministro do STJ, Alexandre de Moraes
26

, que pretende flexibilizar 
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 Medida Provisória nº 927/20. Art. 19. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos 

empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e 

junho de 2020, respectivamente. 

 
23

 Estado de bem-estar social, conceito de governo no qual o estado ou uma rede bem estabelecida de 

instituições sociais desempenha um papel fundamental na proteção e promoção do bem-estar econômico e 

social dos cidadãos. 
24

 Auxílio emergencial pago pelo Governo Federal para pessoas em condições de vulnerabilidade social,em 

tempos de pandemia, no valor de R$ 600,00 e para mães chefe de família o valor pago será de R$ 1200,00 
25 

Disponível em < http://www.caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX >.
 

26
 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6357, ajuizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, 

por meio da Advocacia-Geral da União. A AGU pediu o afastamento de algumas exigências da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 



  

o pagamento da dívida pública de Estados com a União, no presente momento a dívida 

encontra-se suspensa de pagamento por 180 dias através de uma medida liminar que 

durante esse período, ficaria vedada a cobrança de multas e juros pelo período determinado. 

Cabe ressaltar, que a forma de contágio não ocorre apenas em ambientes de trabalho, 

em qualquer lugar que tenha-se fluxo de pessoas pode conter risco a saúde do trabalhador, 

como por exemplo a simples necessidade de pegar o transporte público para se locomover 

até o trabalho. Devido a essas situações que o isolamento se faz tão importante para o 

combate do coronavírus. É claro que o isolamento em certas atividades essenciais (médicos, 

enfermeiros, policiais, bombeiros...) caso sejam interrompidos acarretam em prejuízos 

irreparáveis para a sociedade, mas em determinados segmentos, pode-se optar por uma 

melhor escala de trabalho, trabalho home office e em alguns casos até mesmo o 

teletrabalho. 

 

4.3 O que pode mudar definitivamente nas relações trabalhistas a 

partir da pandemia 

 

A pandemia trouxe impactos enormes para todos os setores de serviços, uma das 

grandes dificuldades será o controle de multidões e o grande número de pessoas próximas, 

em ambientes como bares, restaurantes e transporte público, por exemplo. Nossas vidas 

estão sendo afetada diretamente. Com isso, muitos setores e empresários estão tendo que se 

reinventar, a principal forma de trabalho atualmente é a de Home Office, que é a 

modalidade de trabalho onde o empregado desempenha suas funções de casa, mas cabem 

ressalvas, apesar do trabalhador estar em casa, ainda sim encontra-se trabalhando e portanto 

devem se comportar como tal. Além do Home Office, muitas empresas estão se 

redescobrindo, principalmente pela forma de entregas, que no momento de crise, bares e 

restaurantes estão funcionando somente por entregas. 

Cabe ressaltar, como o tema se mostra atual e a cada dia vivemos a pandemia, um 

dos principais motivos para a elaboração do artigo se dá para medidas de prevenção por 

parte de governo e empregadores possam adotar para alívio financeiro e a conscientização 

                                                                                                                                                                                 
13.898/2020) relativas a programas de combate ao novo coronavírus e de proteção da população vulnerável à 

pandemia. 



  

social, visto que a única medida protetiva que temos é o isolamento e em casos 

excepcionais manter a distância de no mínimo 1,5 metros entre as pessoas, além do uso de 

máscaras e álcool em gel. 

Medidas de Proteção de renda para proteger aqueles que enfrentam perdas de renda 

devido a infecção ou atividade econômica reduzida é fundamental para estimular a 

economia e principalmente a de isolamento social.  

  

                                            Conclusão  

 

O efeito prolongado dos fechamentos de lojas, shoppings, restaurantes e muitos 

outros estabelecimentos pode tornar muitos proprietários de lojas de varejo e seus 

estabelecimentos não lucrativos ou insustentáveis. O impacto da pandemia do COVID-19 

não se limita aos shopping centers. Mesmo agora, outros imóveis não residenciais que 

permanecem abertos sofrem uma diminuição da atividade e dificuldades de fluxo de caixa 

que, no mínimo, podem afetar o pagamento oportuno do aluguel. Proprietários e inquilinos 

prudentes estão revisando suas obrigações contratuais e muitos podem estar se perguntando 

como eles cumprirão suas obrigações se seus negócios forem impactados pelo COVID-19. 

 

Passamos por uma fase de grandes desafios a todos e em todas as áreas sociais, 

trabalhistas, coletivos. A necessidade de isolamento social afetou diretamente nas relações 

trabalhistas, entretanto, necessitamos compreender que quando falamos sobre relações 

mente na justiça.  

Ao escolher as medidas que serão tomadas, deve-se haver um planejamento de 

riscos, visto que ao trabalhar com as diversas alterações que a lei nº 13.467 trouxe a face da 

legislação trabalhista junto com a inclusão de ações previstas pelas duas medidas 

provisórias editadas pelo governo como resposta à ameaça do desemprego. A medida que 

existe maior flexibilidade em relação a prazos e algumas normas contidas na CLT, ainda 

cabe aprovação por parte do judiciário em determinadas reclamações trabalhistas, todas as 

medidas de flexibilização e reajustes tem como principal objetivo conter a dispensa em 

massa de trabalhadores, visto o atual momento que vivemos, porém, ainda sim esperado.  

 



  

Mas antes de qualquer coisa, devemos levar em consideração o artigo 8º da CLT, 

que diz expressamente “nenhum interesse de classe ou particular deve prevalecer sobre o 

interesse público”, que nos faz pensar que neste momento de crise, devemos deixar em 

segundo plano o lucro e pensar mais na terceira dimensão dos direitos humanos 

fundamentais, isto é, direitos solidários- difusos, coletivos e individuais homogêneos, entre 

eles, o direito à vida,  ao meio ambiente e à saúde, não apenas para a presente, como 

também para as futuras gerações. 

Referencial Bibliográfico  

 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do trabalho: material, processual e legislação 

especial. 3 ed. São Paulo: Rideel, 2007. 

ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Atenas Editora, sd. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado, 1988. 

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do 

trabalho. Lex: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, v. 7, 1943. 

BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. DIÁRIO OFICIAL DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Poder Legislativo, Brasília, DF, 07 Fev 2020. 

BRASIL. LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 

n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho 

de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. DIÁRIO 

OFICIAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Poder Executivo, Brasília, DF, 

14.7.2017. 

BRASIL. Medida Provisória 927, de 22 de março de 2020. Dispõe sobre as medidas 

trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras 

providências. DIÁRIO OFICIAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Edição 

Extra - L, Brasília, DF, 22 Mar 2020. 

BRASIL. Medida Provisória 936, de 01 de abril de 2020. Institui o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 

trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de 



  

que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências. DIÁRIO 

OFICIAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,Edição extra - D, Brasília, DF, 

01 Abril 2020. 

BBC News Brasil. Ministério da Saúde confirma 9 casos do novo coronavírus no Brasil; já 

há transmissão local. BBC News Brasil [Internet]. 2020 [acessado em 6 mar. 2020]. 

Disponível em: https://www.bbc.com/ portuguese/brasil-51713943 

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico para o novo-coronavírus 

(2019-nCoV). [cited 2020 Feb 12]. Disponível em 

<:https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo- -

coronavirus.pdf >. Acessado em 01/04/20. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Coronavírus: o que você precisa saber e como prevenir o 

contágio. Disponível em <: https://saude.gov. br/saude-de-a-z/coronavírus  >. Acessado em 

01/04/20. 

BRASÍLIA. DECRETO Nº 40.475, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020. Declara situação de 

emergência no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, em razão do risco de pandemia 

do novo coronavírus. Diário Oficial do Distrito Federal nº 21, Edição Extra de 

28/02/2020.  

BRASÍLIA. DECRETO Nº 40.583, DE 1º DE ABRIL DE 2020. Dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus. Diário Oficial do Distrito Federal nº 44, Edição Extra. 

Seção I,p1.  

BOMFIM, VÓLIA. Coronavírus: medidas que podem ser tomadas pelos empresários. 

GenJurídico São paulo, 16 de março de 2020. Disponível em < 

http://genjuridico.com.br/2020/03/16/coronavirus-medidas-empresarios/ >. Acessado em 

28/03/20. 

BOMFIM, VÓLIA. Reforma Trabalhista com Vólia Bomfim Cassar. Instituto de Direito 

Real, 2º ed.  São Paulo, 2020. 

BOMFIM, VÓLIA. Direito do Trabalho: De acordo com a Reforma Trabalhista. 16ª ed. 

São Paulo: Método,2018. 

COTA, W. COVID-19 cases in Brazil at city level. Kaggle 2020. Disponível em <: 

https://www.kaggle.com/wlco ta/covid19-cases-in-brazil-at-city-level/ver sion/1 > 

Acessado em 21/03/20. 

CRUZ, Elaine Patricia. Covid-19: São Paulo anuncia estado de calamidade pública. 

Agência Brasil, São Paulo, 20 de março de 2020. Disponivel em < 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/covid-19-sao-paulo-anuncia-estado-

de-calamidade-publica >. Acessado em 18/04/2020. 

 

Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). Organização 

Mundial da Saude. Geneva, 03 de Maio de 2020. Disponivel em < 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19

&Itemid=875 >. Acessado em 24/04/20. 

http://genjuridico.com.br/voliabomfim/
http://genjuridico.com.br/2020/03/16/coronavirus-medidas-empresarios/
http://genjuridico.com.br/voliabomfim/
http://genjuridico.com.br/voliabomfim/


  

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3: contratos e atos 

unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Governo determina fechamento de shoppings e academias na Grande SP para conter avanço 

do coronavírus. G1 SP, São Paulo, 18 de março de 2020. Disponível em < 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/18/governo-determina-fechamento-de-

shoppings-na-regiao-metropolitana-de-sp-ate-23-de-marco.ghtml >. Acessado em 23/04/20. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

ROUBICEK, Marcelo. Qual o impacto da pandemia de coronavírus no comércio mundial. 

Nexo Jornal, São Paulo, 17 de abril de 2020. Disponível em < 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/16/Qual-o-impacto-da-pandemia-de-

coronav%C3%ADrus-no-com%C3%A9rcio-mundial >. Acessado em 24/04/20. 

SANTIAGO, Tatiana; Tooge Rikardy. Doria decreta quarentena no estado de SP até o dia 7 

de abril para impedir avanço do coronavírus. G1 SP, São Paulo, 21 de março de 2020. 

Disponível em < https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/21/doria-decreta-

quarentena-no-estado-de-sp-ate-o-dia-7-de-abril-para-impedir-avanco-do-

coronavirus.ghtml>. Acessado em 27/03/2020 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde. Doença pelo coronavírus 2019: 

ampliação da vigilância, medidas não farmacológicas e descentralização do 

diagnóstico laboratorial. Boletim Epidemiológico 2020;< 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/ marco/24/03--ERRATA---Boletim-Epide 

miologico-05.pdf>. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 6357. Relator Ministro Alexandre de Moraes. 

Disponível em: < http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5883343 >. 

Acesso em   25/04/20. 

PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. S.P.: LTr., 3ª ed. 

Atual., 2000. 

Unesco: metade dos estudantes do mundo sem aulas por conta da Covid-19. AFP. França, 

18 de março de 2020. Disponível < 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/03/18/unesco-metade-dos-estudantes-do-

mundo-sem-aulas-por-conta-da-covid-19.ghtml >. Acessado em 24/04/20 

 

World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak [Internet]. Geneva: 

World Health Organization; 2020. Disponível em <: https://www.who.int/emergencies/ 

diseases/novel-coronavirus-2019> Acessado em 21/03/20. 

  


