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CORONAVÍRUS (COVID – 19) 

ORIENTAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS NAS RELAÇÕES DO TRABALHO 

 

Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia 
da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, com um registro de constatação 

em mais de 100 países e uma letalidade de aproximadamente 3% por cento. 

Por conta disso, o Governo Federal sancionou a Lei 13.979/20, que prevê 
medidas de combate ao vírus e definição dos conceitos de isolamento, com 
consequências nas relações de trabalho. 

É nesse viés que a Associação Comercial Industrial de Lajeado (ACIL), 
atenta a função social das empresas, elenca algumas questões que evolvam as 
relações de trabalho, a fim de que sejam observadas neste momento singular 
enfrentado pela população. 

 

1) Incentivo ao trabalho na modalidade de teletrabalho ou home office: 
indicado para aquelas atividades em que, por sua natureza, seja possível ser 
adotado. 

2) Concessão de férias individuais e coletivas: a concessão de férias vencidas 
e, até mesmo, férias coletivas é uma alternativa para momentos de baixa 

produção. 

3) Redução de jornada de trabalho com redução proporcional dos salários: 
em caso de alteração significativa da produção, para evitar dispensas, as 
empresas poderão compor com os sindicatos uma redução salarial dos 
empregados, desde que haja, também, a consequente diminuição da jornada de 
trabalho. 

4) Adoção de banco de horas: a implementação de regime compensatório que 

vise o aproveitamento das horas de dispensa quando do aumento da produção. 

5) Plano de demissão voluntária: pode ser opção para momento de necessária 
redução de quadro, possibilitando um impacto menor nas despesas decorrentes 
das rescisões dos contratos de trabalho. 

 

Ressalta-se que as orientações são de cunho informativo. Elas devem ser 
observadas pelas empresas junto as suas assessorias contábil e jurídica, a fim de 
equacionar todos os casos no formato mais conveniente as suas particularidades. 


