
 
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº11 -  17 de Abril de 2020 

 

Os decretos de Calamidade Pública em razão da Pandemia (Covid-19) 

possibilitam a aplicação do Artigo 486 da CLT?  

 

Abaixo a posição sobre a aplicação desse artigo, chamado de "factum 

principis" no presente momento:                             

 

1) O Governo Federal primeiramente editou a MP 927/2020 que permitiu a 

antecipação de férias individuais e coletivas, banco de horas, antecipação 

de feriados, recolhimento futuro de fgts . Depois editou a MP 936/2020 que 

possibilita a redução de jornada e salário de 25%, 50% e 70% pelo prazo de 90 

dias e a suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias, com 

subsidios pelo governo federal, via parcelas com base no seguro desemprego. 

Assim, entendo que são várias medidas, na área trabalhista, para possibilitar a 

manutenção do emprego.  Caso não houvesse, por parte do governo federal,  

adotado nenhuma destas medidas meu entendimento era pela aplicação.   

                                                                                                                                         

2) Por outro lado, se a empresa adotar todas as medidas  e ainda assim não 

conseguir dar continuidade e decidir encerrar suas atividades, entendo que 

este pedido teria mais chance de ser acolhido pelo Judiciário.      

 

3) Por outro lado, se a opção é rescindir apenas alguns contratos de trabalho, 

permanecendo a empresa com sua atividade, em razão do que está posto 

nas MP's 927/2020 e 936/2020, entendo que o artigo 486 da CLT não encontra 

base para aplicação.        

 

4) Por fim, em qualquer das hipóteses  acima mencionadas, nada impede que 

a empresa adote o disposto no artigo 486 CLT nas rescisões dos contratos de 

trabalho no período da pandemia e caso o empregado ingresse com ação 

trabalhista, em sua defesa, alegue o "factum principis", a fim de que esta 

situação seja declarada judicialmente para isenção ou não do pagamento 

da aviso prévio e da redução da multa do fgts.    

 

Estas são as considerações do Depto Jurídico da ASBRAFE - Dr. Adilson Santos 

Araujo 


