
 
 

FECHAMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS E 
APLICAÇÃO DO ART. 486 DA CLT 

 
A presente abordagem trata das consequências das medidas que vem 

sendo adotadas pelo Poder Público, notadamente de âmbito estadual e municipal, 
decorrentes das ações de prevenção e combate à pandemia do coronavírus. As 
principais atitudes de enfrentamento da propagação tem sido o isolamento social, 
caracterizado pela redução drástica da circulação de pessoas e do contato entre elas. 

 
Disso resultou na determinação estatal de fechamento temporário de 

diversas atividades comerciais e de prestação de serviços, que tem gerado problemas 
severos de natureza econômica e da ameaça à própria manutenção de empresas e dos 
empregos vinculados. As exceções estão delineadas no decreto estadual/RS 
55.128/2020, com as alterações posteriores, basicamente voltadas a serviços essenciais 
e sua cadeia de suporte e alimentação. 

 
Em cima da situação gerada, já começa a discussão acerca da aplicação 

do art. 486, da CLT, que versa sobre a possibilidade de ocorrer indenizações quando o 
poder público intervém na atividade econômica, provocando restrição, cessação ou 
paralisação de tais atividades, eventualmente com prejuízos ao negócio individual ou 
coletivo. A dúvida que cerca a questão diz respeito ao fato específico que motivou as 
ações restritivas de circulação e, em especial, do fechamento de estabelecimentos 
comerciais e de prestadores de serviço, e se é passível tal circunstância produzir 
indenizações aos atingidos pelas normas. 

 
O dispositivo acima mencionado assim prevê: 
 
Art. 486 – No caso de paralisação temporária ou definitiva do 
trabalho,     motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou 
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a 
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, 
que ficará a cargo do governo responsável. (Redação dada pela Lei 
nº 1.530, de 26.12.1951) 

§ 1º – Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do 
presente artigo, o tribunal do trabalho competente notificará a 
pessoa de direito público apontada como responsável pela 
paralisação do trabalho, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 
alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como 
chamada à autoria. (Incluído pelo Decreto-lei nº 6.110, de 
16.12.1943) 



 
 
Então, temos objetivamente as características de previsão da lei 

ocorrendo no país inteiro, mas com medidas de restrição e paralisação das atividades 
comerciais e de serviços adotadas pelos governos estaduais e municípios. A decretação 
de calamidade pública da União, reconhecida pelo Senado Federal, não prevê o 
detalhamento desta matéria específica, ficando mais nas questões gerais e 
orçamentárias, pois a calamidade concentra maiores poderes de movimentação dos 
recursos federais junto ao Poder Executivo. 

 
O decreto estadual gaúcho e os decretos municipais, que adotaram os 

termos do Estado na íntegra ou agregaram em seus instrumentos próprios as previsões 
da norma referida, determinam a paralisação de parcela significativa da atividade 
econômica, especialmente em relação ao comércio e alguns serviços. 

 
Cabe indagar, então, se os empregadores, na comprovação de prejuízos inerentes ao 
cumprimento das medidas impostas pelas autoridades municipais e estadual, de 
fechamento de estabelecimentos, poderão invocar o art. 486 da CLT para serem 
indenizados, em valores ajustados no âmbito do processo judicial trabalhista, conforme 
sentenças proferidas no futuro 

 
Inobstante haver possibilidade técnica de enquadramento do resultado 

negativo econômico gerado pela ação direta do poder público, até mesmo na 
literalidade do dispositivo da norma celetista, é preciso considerar que há duas 
grandezas em discussão no presente caso: I – a situação da intervenção estatal na 
atividade privada e de natureza econômica, ferindo a liberdade e a livre iniciativa, e II 
– a garantia de preservação da saúde pública, bem maior de toda população, cuja 
responsabilidade é do mesmo poder público interventor. 

 
Neste sentido, a questão envolvendo a preservação da saúde pública é 

medida que se impõe perante a repercussão dos atos e os resultados negativos para os 
negócios e serviços. Por evidente, toda a economia estará sendo atingida no momento 
da decretação de restrições de tamanha gravidade, mas o caráter geral e coletivo, bem 
como a extensão do possível dano e a abrangência nacional, estadual e municipal dos 
efeitos deletérios da inércia em relação ao isolamento, no caso concreto, são 
suficientemente capazes de justificar tais ações, a ponto de inviabilizar o potencial 
efeito devastador de uma indenização generalizada a ser bancada pelo erário. 

 
A previsão é constitucional. está no art. 196 da Carta Federal que diz: 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 



 
 
  Mais adiante, no art. 200, II, da CF/88, resta clara a 
necessidade/poder/dever da autoridade pública agir para proteção à saúde, seja 
individual ou coletiva: 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei: 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 
como as de saúde do trabalhador; 

  Da leitura aos dispositivos acima colacionados, verifica-se que cabe ao 
poder público, sob pena de responsabilidade do gestor, atuar de forma técnica para 
operacionalizar ações concretas de proteção à vida da população. A pandemia de 
coronavirus que assola o planeta, importou imediata atitude da autoridade sanitária 
brasileira e dos respectivos chefes de poder, todos no sentido único de combate e 
enfrentamento de guerra ao vírus. 
 
  Com isso, resta evidenciada a impossibilidade de conduta diversa ou 
mesmo morosa do poder público para conter a propagação da doença que poderia 
provocar uma verdadeira tragédia de proporções inimagináveis, tanto de saúde, como 
econômicas. Portanto, cabia ao Estado, latu sensu, agir. E rápido como fez. 

 
Na situação, portanto, a limitação das liberdades individuais e a livre 

iniciativa, pilastras básicas da Constituição da República, cedem lugar à preservação 
de vidas do conjunto desta mesma população que possui inúmeros direitos 
fundamentais, porém, pontualmente alguns agredidos neste contexto. 

 
A justificativa de ação do Estado resta plenamente caracterizada.  
 
Na hipótese enfrentada, o país está diante da chamada força maior, ou 

seja, uma situação sem parâmetros, sem paradigma, atípica, desproporcional, 
absurdamente imprevisível, além do controle humano. Pode se discutir a extensão das 
medidas, se efetivamente poderiam elas levar ao fechamento de inúmeras 
empresas/estabelecimentos, a começar pelos pequenos e médios, justamente aqueles 
que absorvem a maior colocação da mão de obra. 

 
A dosagem da prevenção e do enfrentamento poderia ser matéria de 

deliberação no âmbito do processo judicial, que certamente aportará ao Poder 
Judiciário assim que tudo voltar ao normal e os prejuízos sejam contabilizados. Mas 
certamente, a necessidade inequívoca da adoção das atitudes do poder público falará 
mais alto do que as consequências financeiras decorrentes, embora importantes e 
lamentáveis, porque poderão ceifar milhões de empregos. 

 



 
 
Neste sentido, foi a recente decisão do Juiz do Trabalho Titular da 6ª 

Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos 0100267-
12.2020.5.01.0006. 

 
Veja-se um trecho da decisão mencionada: 
 

"Na hipótese enfrentada a situação em muito se afasta de tal 
hipótese, quando em verdade estamos diante da chamada força 
maior, ou seja, uma situação sem parâmetros, sem  paradigma, 
atípica, desproporcional,  absurdamente imprevisível, além do 
controle humano, no que se pode lembrar de uma expressão 
inglesa, sendo um act of God, possível, é verdade, de levar ao 
fechamento de inúmeras empresas/estabelecimentos, a começar 
pelos pequenos e médios, justamente aqueles que absorvem a 
maior colocação da mão de obra relativa aos contratos de 
emprego formais. A Pandemia de CORONA VÍRUS - 19 criou para 
trabalhadores e empregadores condições inesperadas, por eles não 
provocadas e insuscetíveis de terem seus efeitos por eles 
eliminados e/ou mitigados". 

 
  A motivação originada da força maior, prevista no ordenamento 
celetista, deverá ser invocada para desautorizar a sanção do erário ao pagamento de 
qualquer indenização, desde que, repita-se, seja ela justificada em sua extensão e na 
dosimetria. Isso porque o Estado é constituído de pessoas que deliberam geralmente 
em conjunto, seguindo orientações técnicas e científicas. Assim, a margem de erro é 
significativamente reduzida ao ponto de garantir a tranquilidade do acerto quando da 
adoção de medidas extremadas como essas. 
 
  Portanto, inobstante haver argumentação para justificar o ingresso com 
demandas judiciais de indenização em razão da aplicação de medidas restritivas e de 
fechamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de diversos serviços, ainda 
deverá prevalecer o motivo universal de força maior, totalmente imprevisível, fora de 
qualquer controle da autoridade pública e que afetou a humanidade, não somente a 
comunidade em que vivemos. 
 
  A deliberação será do poder judiciário trabalhista em eventuais ações 
demandadas com este objeto. 
 
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, 03 de abril de 2020. 
 
  CDP – Consultoria em Direito Público 


