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1. Introdução 

 

A Organização Mundial da Saúde (“OMS”) declarou, em 11 de março de 2020, 

situação de pandemia em relação ao novo coronavírus – Covid-19. Já havia 

ocorrido Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional da OMS, em 30 de janeiro de 2020. 

 

No Brasil, houve a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 

2020, e a edição da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, regulamentada 

pela Portaria 356/2020, que dispões sobre as medidas de enfrentamento da 

emergência. 

 

É necessária, nesse momento, a compreensão da necessidade de estabelecer 

procedimentos e regras para fins de prevenção da propagação do novo 

coronavírus, com vistas a mitigar os riscos, reduzir danos e preservar a saúde. 

As medidas dos órgãos públicos também buscam prevenir que seja 

sobrecarregado o sistema público de saúde (e mesmo a rede privada, que não 
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teria, em sua totalidade, estrutura para atendimento imediato). 

 

Diante desse cenário, diversas organizações públicas e privadas priorizaram, 

desde a última semana (sobretudo após o dia 12 de março pp.), medidas para 

garantir procedimentos de higiene e isolamento voluntário, com objetivo de 

reduzir o risco de contágio dos trabalhadores, em razão do alto índice de 

transmissibilidade. 

 

O enquadramento da situação como “força maior” é inevitável, tal como 

dispõem os artigos 501, da CLT1  e 393, do Código Civil 2  dado o cenário 

brasileiro e global 3 , inclusive considerando a aprovação do estado de 

calamidade pública pela Câmara em 18 de março de 2020. 

 

2. Conceitos de isolamento, quarentena, ausências por isolamento 

voluntário, ausências justificadas e afastamentos 

 

De acordo com o que dispõe o artigo 6º, § 1º, alínea f da Lei nº 605/49, o 

afastamento é justificado quando devidamente comprovado. A simples alegação 

de receio de contágio não é, do ponto de vista jurídico, justificativa para 

ausência no trabalho, enquanto o próprio Ministério da Saúde não declarar o 

contrário por meio de medidas de isolamento ou quarentena, conforme autoriza 

o artigo 3º, §1º da Lei 13.979/2020. 

 

Caso o empregado se ausente sem justificativa, poderá ser penalizado com o 

desconto do dia (ou horas), mas, também, com a aplicação de sanções 

disciplinares, conforme caso concreto e sensibilidade do tema. 

 

Fora isso, a ausência justificada ocorrerá nos casos de aplicação, por autoridade 

competente, das medidas de isolamento, quarentena ou exames compulsórios, 

como prevê a Lei 13.979/2020 em seu artigo 3º, §3º. 

 
1 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. 
2 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não se houver por eles responsabilizado. 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar ou impedir. 
3 Dados de casos confirmados no mundo: 
https://arte.folha.uol.com.br/ciencia/2020/02/17/coronavirus-mapa/ 
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Nos termos da Lei 13.979/2020, artigo 2º, I, isolamento é a “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”. Já a Portaria 356/2020 

estabelece que a medida “objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou 

assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a 

propagação da infecção e transmissão local”. 

 

Ademais, a medida será adotada somente por prescrição médica ou 

recomendação do agente de vigilância epidemiológica por 14 dias, prorrogáveis 

por mais 14. Desse modo, quando tratamos, de forma genérica, de isolamento 

voluntário de pessoas saudáveis, como medida de prevenção à contaminação, 

não estamos tratando da medida estabelecida em lei. 

 

Por sua vez, a quarentena, nos termos no artigo 2º, II da mesma Lei, é a 

“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.” Poderá ser 

determinada por ato administrativo formal por Secretário de Saúde e poderá 

ser de 40 dias prorrogáveis pelo tempo necessário para manutenção da saúde, 

nos termos da Portaria 356/2020. 

 

Como medida de recomendação do Ministério da Saúde, pessoas com mais de 

60 anos4 e com doenças crônicas devem buscar isolamento (voluntário) para 

evitar contágio. 

 

Nesse sentido, é recomendação que as empresas busquem dar tratamento 

especial a esse grupo de profissionais, valendo-se dapossibilidade de trabalho 

remoto ou, se incompatível, afastamento temporário das atividades por meio 

de licença remunerada, férias ou outra alternativa viável. 

 

 
4 Disponível no Twitter do Ministério da Saúde: 
https://mobile.twitter.com/minsaude/status/1239223833506328576. Acesso em 17/03/2020. 

https://mobile.twitter.com/minsaude/status/1239223833506328576
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3. Medidas gerais de prevenção e proteção à saúde dos 

trabalhadores 

 

Diversas são as recomendações da Organização Mundial da Saúde e Ministério 

da Saúde para manter a higiene e evitar a contaminação, assim como 

orientação da Sociedade Brasileira de Infectologia no sentido evitar 

aglomerações. 

 

Houve, também, cancelamento de todos os eventos esportivos, artísticos, 

culturais, políticos, científicos, religiosos e comerciais com concentração de 

pessoas conforme de prefeituras municipais e governos de estado. 

 

Diante desse contexto, importante a organização das empresas para evitar ou 

mitigar os impactos do contato pessoal, utilizando-se de reuniões 

telepresenciais e campanhas de comunicação para estabelecer: 

 

• Reforço na etiqueta respiratória 

• Pedido de informação, ao empregador, sobre viagens para áreas de risco 

• Pedido de informação, ao empregador, sobre sintomas e possível 

contaminação 

• Monitoramento de sintomas 

 

Ressaltamos, ainda, ser oportuno discutir e registrar em atas de reuniões 

extraordinárias realizadas pelos integrantes da CIPA e SESMT (ainda que as 

reuniões não ocorram presencialmente) os cuidados definidos e implantados 

pela empresa, a fim de evidenciar o envolvimento e participação de todos no 

processo. 

 

4. Medidas de conhecimento básicas e estruturais 

 

(a) home office 

 

Bastante eficaz para reduzir a circulação de pessoas na cidade e a aglomeração 

no local de trabalho, estabelecer o home office é alternativa para trabalhadores 

de escritório ou funções compatíveis com a execução remota. 
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Toda a tecnologia poderá ser utilizada para viabilizar o trabalho, com 

teleconferências e acesso remoto, atentando-se as empresas, não só para as 

importantes questões de ergonomia, mas também para a segurança das 

informações e dados das empresas e parceiros. 

 

Ainda que em caráter transitório e, do ponto de vista jurídico não estar 

configurado o teletrabalho, é medida de cautela a adoção de termo aditivo 

escrito e observância das regras para o teletrabalho prevista nos artigos 75-A 

e seguintes, da CLT5, sobretudo se o trabalho for em home office por tempo 

indeterminado. São elas: (i) aditivo contratual escrito; (ii) concordância do 

empregado ou prazo de 15 dias para início; (iii) definição sobre a 

responsabilização pelas ferramentas de trabalho; (iv) orientações de segurança 

do trabalho. 

  

(b) férias coletivas e individuais 

 

Como medida de redução de pessoal, sobretudo se houver redução das 

atividades empresariais, poderão ser concedidas férias aos empregados, de 

forma coletiva ou individual, conforme regras específicas de cada modalidade: 

 
5 Art. 75-A.  A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto 
neste Capítulo. 
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. 
Parágrafo único.  O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades 
específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de 
teletrabalho. 
Art. 75-C.  A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do 
contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. 
§ 1o  Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo 
acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. 
§ 2o  Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do 
empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em 
aditivo contratual. 
Art. 75-D.  As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento 
dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho 
remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato 
escrito. 
Parágrafo único.  As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do 
empregado. 
Art. 75-E.  O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às 
precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. 
Parágrafo único.  O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir 
as instruções fornecidas pelo empregador. 
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 Coletivas Individuais 

Abrangência 
Toda a empresa ou 

departamento 

Individualmente 

organizada 

Período 
Dois períodos, um não inferior a 

10 dias 

Três períodos, um não 

inferior a 14 dias 

Período 

incompleto 

Proporcionais, iniciando um novo 

aquisitivo 

Não há previsão legal, 

não sendo recomendável 

Formalidades 

Comunicação ao órgão local da 

Secretaria do Trabalho (antigo 

M.T.E.) e Sindicato com 

antecedência de 15 dias, 

informando data de início e fim; 

avisos coletivos afixados com 

antecedência de 15 dias 

Aviso com 30 dias de 

antecedência 

Alternativas ao 

Prazo de 

Antecedência 

Embora não haja expressa previsão legal, dado o caráter 

emergencial, entendemos defensável que a empresa busque 

entendimentos com o sindicato da respectiva categoria, para 

que seja flexibilizado o prazo de antecedência mínima do 

aviso das férias, de modo a viabilizar o (quase) imediato 

início 

 

(c) lay-off 

 

A possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para participação em 

programa de qualificação, definida como lay-off está prevista no artigo 476-A, 

da CLT6, que dispõe o seguinte: 

  
Art. 476-A.  O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de 

dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa 

de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração 

equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou 

acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado 

o disposto no art. 471 desta Consolidação. 

 
6 Além disso, há previsões na Lei 7.998/1990 (Seguro desemprego), Res. CODEFAT 591/2009 (Dispõe 
sobre o pagamento da bolsa qualificação profissional) e Res. CODEFAT 679/2011 (Estabelece critérios 
para transferências de recursos do FAP ao PNQ). 
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Diante do que dispõe a legislação, são duas as condições principais (i) 

celebração do Acordo Coletivo de Trabalho; (ii) anuência individual do 

trabalhador. 7 

 

A Lei do Seguro Desemprego (Lei 7.998/90) estabelece os requisitos para a 

percepção do seguro pelos trabalhadores e quanto aos benefícios e 

complementação salarial, isso deverá ser negociado com o Sindicato.  

  

Caso haja a dispensa de empregado, durante a suspensão contratual ou nos 

três meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, serão devidas ao 

empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, 

multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, cujo valor mínimo 

equivale a cem por cento sobre o valor da última remuneração mensal, anterior 

à suspensão do contrato. Portanto, não há garantia de empregado, apenas 

previsão de multa. 

 

Há, ainda, regras para os cursos ou programas de qualificação de deverão 

assegurar qualidade pedagógica, carga horária compatível, frequência mínima 

e estar relacionados com as atividades da empresa.  

 

(d) redução de salário e jornada 

 

Nas hipóteses em que a necessidade da empresa for a redução do volume de 

trabalho e, paralelamente, dos custos operacionais, por meio da negociação 

coletiva é possível ainda a redução da jornada e consequente redução salarial, 

nos exatos termos do artigo 7º, VI da CF.  

 

No caso da justificativa pelo Covid-19, prevê o artigo 503 da CLT8, que, em 

caso de força maior, poderá ser reduzido salário em até 25%, de maneira 

proporcional a todos os empregados, respeitando-se o salário mínimo regional. 

 
7 O Ministério da Economia tem estudado medidas econômicas mas não houve um ato positivo nesse 
sentido. 
8 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. 
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(e) licença remunerada 

 

A licença remunerada pode ser entendida como um prêmio concedido aos 

empregados, no qual a empresa paga o empregado sem que haja a respectiva 

contraprestação. 

  

Além do caráter motivacional, não há vantagens à Empresa. Se de duração 

superior a 30 dias, o empregado perde o direito às férias, mas deve receber o 

acréscimo de 1/3. Se não tiver direito às férias integrais, deve receber o terço 

constitucional sobre os dias gozados. Se o período de gozo das férias findar no 

transcorrer da licença, deverá receber o terço imediatamente após o retorno 

  

Se, na volta da licença, ainda estiver no período de gozo, o pagamento do terço 

constitucional deve ocorrer até o último dia do prazo em sairia de férias. 

  

(f) licença não remunerada 

 

A empresa, em referido período, deixaria de pagar salário e demais benefícios 

e a concessão deve decorrer de solicitação expressa do empregado. 

  

Entendemos não ser justificável que todos os empregados adotem tal 

procedimento, já que o risco da atividade econômica é do empregadora. 

  

Lembramos que, se assim for, pode o Ministério Público do Trabalho entender 

que existiu espécie de coação. 

 

(g) banco de horas 

 

Se a necessidade for a redução da carga de trabalho sem redução de salário, 

com a possibilidade de posterior compensação do tempo, a empresa pode, 

ainda, conceder dias ou horas para posterior compensação. 

 

Nos termos do artigo 59, §2º, poderá haver previsão em acordo ou convenção 

coletiva para compensação em 1 ano, ou, ainda, nos termos do artigo 59, §5º 
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esse acordo poderá ser individual para compensação em até 6 meses. 

 

(h) revezamento ou escalas alternativas de trabalho 

 

A redução da exposição dos trabalhadores quando incompatível o trabalho 

remoto poderá também ocorrer pela flexibilização dos horários de trabalho para 

evitar picos de transporte público e outras aglomerações. 

 

Para isso, a alternativa é a jornada estabelecida em acordo individual, com a 

distribuição das horas semanais; o banco de horas como descrito no item 

anterior ou mesmo tácito para compensação no mês, nos termos do artigo 59, 

§ 6º da CLT. Alternativa, ainda, é a escala de 12 horas de trabalho por 36 horas 

de descanso autorizada por acordo individual (artigo 59-A da CLT). 

 

(i) interrupção nos termos do art. 61 da CLT 

 

O artigo 61 da CLT prevê que, caso haja a situação de paralisação da atividade 

resultante de força maior, é possível a exigência posterior de horas extras para 

recuperação do tempo perdido, de modo que a jornada para recuperação das 

horas em que não houve labor não poderá exceder 10 horas diárias. Ainda, o 

período para recomposição das horas não pode ultrapassar 45 dias e há 

necessidade de prévia autorização da autoridade competente. 

 

(j) rescisão contratual por ato governamental 

 

Embora não exista nenhum ato positivo nesse sentido, é uma possibilidade a 

ser avaliada no futuro próximo, a exemplo do que ocorre em outros países.  A 

rescisão do contrato por ato governamental, conforme artigo 486, da CLT,  

prevê que 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 de indenização (pela rescisão contratual) que ficará a cargo do 

governo responsável. 

 

5. Medidas de enfrentamento estratégico 
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A depender da atividade desenvolvida, não é sempre possível a suspensão ou 

redução das atividades. Por isso, há, em paralelo, necessidade de 

desenvolvimento de medidas para proteção e mitigação dos impactos. Propõe-

se diante disso: 

 

 

 


