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APRESENTAÇÃO
Pela primeira vez desde 2009, quando do aparecimento da Gripe Suína, a 
OMS – Organização Mundial da Saúde reconheceu a existência de uma 
pandemia no mundo, que dessa vez foi desencadeada pelo COVID-19, o Corona 
Vírus. Pela primeira vez em décadas, entretanto, os países do mundo inteiro, em grande 
escala, estão adotando medidas de quarentena, autoisolamento e distanciamento social 
voluntário que, em um primeiro momento, parecem irreais. Mas são reais. E como diria 
Lenine: a vida não para.

E não para mesmo. Mesmo sendo este um momento de reclusão, recessão, medo, 
solidariedade e pensamento comunitário, é necessário perguntar: como as empresas e 
tomadores de serviços podem buscar garantir a sua segurança jurídica? Como 
podem reduzir prejuízos e, ao mesmo tempo, proteger funcionários? Como devem 
proceder no trato das suas relações jurídico-trabalhistas?

Muito embora esse pequeno manual não pretenda – e nem poderia pretender – esgotar 
toda a matéria relativa às questões de ordem trabalhista que podem surgir, se dedica a 
traçar estratégias e prestar esclarecimentos que certamente já surgiram e irão reverberar 
para as empresas nas próximas semanas.

O material foi produzido e disponibilizado gratuitamente pela equipe jurídica do Escritório 
Lapa e Góes e Góes, com atuação no mercado há mais de 20 anos, a m de oferecer 
alguma estabilidade jurídica às empresas e tomadoras de serviço do país, que contribuem 
para o desenvolvimento econômico da nação. Da mesma forma, pretende, nos ditames da 
justiça social, prestar um serviço à comunidade, expondo a importância da valorização do 
trabalho humano para a sociedade e para o sucesso da economia, como vem fazendo no 
seu cotidiano.

Desde já, nos colocamos à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Cordialmente,
Equipe LGG.
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DO CONTEXTO DA DOENÇA. DA FUNÇÃO
SOCIAL DA EMPRESA E DA TEORIA DOS RISCOS:

Antes de adentrar na discussão acerca das principais questões jurídicas relevantes, é 
essencial pincelar o que é o trabalho para o Direito brasileiro.

A Constituição Federal, lei maior do Estado, elegeu como fundamentos da República, dentre outros, 
a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, xando, ainda, 
que a ordem econômica se fundará na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, a m de 
assegurar a todos existência digna, nos ditames da justiça social.

O que isso signica? 
Signica que o Estado reconhece o trabalho como instrumento e m da dignidade da pessoa 
humana e, não só isso, como motor da economia. E esse reconhecimento abrange todo e qualquer 
trabalhador seja ele autônomo, avulso, empregado, entre outros. Isso não nega a importância 
social e econômica das empresas e tomadores de serviço. Pelo contrário, coloca trabalhadores e 
tomadores lado a lado, a m de garantir a existência digna e o sucesso econômico, de acordo com a 
justiça social, porque o sucesso dessa parceria, além de tudo, é lucrativo ao Estado.

As normas de natureza infraconstitucional também apontam para o cuidado coletivo e para a 
responsabilidade social - especialmente das empresas, que lucram diretamente com a prestação de 
serviços. Neste contexto, surgem as teorias da função social da empresa e dos riscos. A primeira, 
valor jurídico caro ao ordenamento, atribui à empresa (e aos tomadores de serviço, em geral) a 
função não só de lucrar com a atividade, mas de lucrar com observância aos direitos, garantias e 
princípios constitucionais. A segunda, por sua vez, atribui àquele que lucra a responsabilidade pelos 
riscos da exploração da atividade econômica; é como se o empresário/tomador atuasse como um 
investidor do mercado de capitais: aposte no que acredita, mas sujeite-se aos riscos de ganhar 
muito ou de perder alguma coisa. Ou aos dois, buscando caminhos que reduzam os riscos.

Em tempos de crise, é importante ter isso em mente.

Posto isso, passemos à análise dos reexos desses preceitos para garantir a segurança jurídica em 
tempos de corona vírus.
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DAS QUESTÕES JURÍDICAS RELEVANTES:

Com a elevação do COVID-19 ao status de pandemia, a OMS reiterou a importância da 
adoção de algumas medidas pelos países e, inclusive, através dos agentes públicos e privados de 
cada um deles, a m de frear a disseminação do vírus.

A medida mais ecaz até então é a diminuição das aglomerações e do contato humano – que foi 
chamado de distanciamento social. No âmbito das relações de trabalho, essa medida pode se 
efetivar através da adoção do sistema de teletrabalho - home ofce, no qual os trabalhadores 
podem exercer suas atividades à distância, com compromisso e prossionalismo, mas sem 
comparecer sicamente ao local de trabalho. É o caso, por exemplo, de advogados internos, 
redatores, costureiras, professores, etc. É tempo de se reinventar e, inclusive, explorar novas formas 
de negócio, investindo nas plataformas digitais, e o home ofce é uma grande ferramenta a ser 
utilizada. Por que não tentar uma videoaula, uma videoconferência ou um produto de e-commerce 
com entrega domiciliar?
Em muitos casos, entretanto, essa saída não é viável e a presença física dos funcionários se faz 
necessária, pelo menos enquanto não houver novas medidas restritivas editadas pelos órgãos 
ociais.  Nestes casos, é interessante adotar o rodízio de funcionários por turnos de trabalho, 
reduzindo o uxo de gente e, consequentemente, as chances de contágio, sendo imprescindível a 
observância da legislação vigente e do contrato de trabalho.

De todo modo, independentemente do regime adotado, é imprescindível que sejam adotadas as 
medidas elencadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (disponível em: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-
19.pdf), sem prejuízo de outras, a m de assegurar a segurança e saúde do trabalhador e de 
demonstrar o cuidado da empresa/tomador, como algumas abaixo relacionadas:

ü Manter os locais de trabalho limpos e higienizados;
ü Manter os objetos de trabalho limpos e higienizados; 
ü Promover a regular higienização de mãos por funcionários, contratantes e consumidores;

I. QUERO REDUZIR A EXPOSIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA MINHA
EMPRESA. QUAIS MEDIDAS POSSO ADOTAR?

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
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ü Disponibilizar sabonete líquido nos ambientes; 
ü Promover um ambiente com boa ventilação de ar;
ü Conscientizar funcionários, clientes e contratantes acerca das regras, 

conselhos e cuidados para viagens;
ü Conscientizar funcionários, clientes e contratantes acerca do contágio, sintomas e 

perigos da doença;
ü Informar aos funcionários, clientes e contratantes que qualquer febre, ainda que baixa, exige 

o isolamento; 
ü Deixar claro que se um funcionário estiver doente ou com sintomas e faltar, não será demitido; 
ü Fornecer meios de transporte diferenciados, a m de evitar o transporte público; 
ü Adotar videoconferências;

As medidas devem ser adotadas como qualquer outra de saúde e segurança do trabalho, inclusive 
com informativos ostensivos e EPI adequados, nos termos da legislação vigente. 

O home ofce (ou escritório de casa, em tradução literal) já está autorizado pela CLT, que não o 
diferencia do trabalho interno. Ou seja, para a Lei, se o trabalhador presta serviços no domicílio ou 
na sede da empresa não faz diferença, desde que respeitadas as normas vigentes, que são aqueles 
referentes ao teletrabalho.

O primeiro passo para a implementação é o registro expresso em aditivos contratuais. Mesmo que 
em caso de pandemia, é mais seguro que a empresa/tomadora faça o registro da alteração, com 
consentimento do funcionário, para evitar passivo trabalhista – através da caracterização do 
sobreaviso, por exemplo.

O segundo passo é a denição e delimitação das atividades a serem exercidas e a garantia de que o 
funcionário terá à sua disposição os materiais necessários à sua produção.
Não é necessário o controle de jornada, mas, caso seja demonstrada a existência de controle e, 
concomitantemente, a sobrejornada, é cabível o pagamento das horas extras e seus corolários, 
observadas as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e nas súmulas do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST).

II. QUERO MEUS FUNCIONÁRIOS TRABALHANDO À DISTÂNCIA, EM HOME OFFICE, 
COMO DEVO IMPLANTAR ESSE SISTEMA? COMO FAZER O CONTROLE DE JORNADA?
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Conforme previsão expressa na CLT 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, deverão ser ajustas mediante contrato ou aditivo contratual escrito entre as partes. 
Contudo, como as medidas que estão sendo adotadas no momento atual, a exemplo do home 
ofce, têm como fundamento motivo de força maior, sem que haja entre as partes plena liberdade 
para agir de forma diferente, recomenda-se, em virtude da já mencionada teoria dos riscos, a 
empresa/tomadora deve arcar com os custos da implementação do home ofce

Assim sendo, sim, entendemos que deve haver fornecimento da estrutura necessária para prestação 
de serviços – como computador, internet, papel e plano telefônico, por exemplo.

III.  MEU FUNCIONÁRIO NÃO POSSUI ESTRUTURA PARA TRABALHAR EM
HOME OFFICE. DEVO FORNECER ALGUM MATERIAL?

IV. HÁ DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES DO MEU
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVO DESCONTAR O DIA NÃO TRABALHADO DO
MEU FUNCIONÁRIO?

Por m, mesmo que fora da sua sede, a empresa/tomadora deve 
observar as normas de saúde e segurança do trabalhador, 
conscientizando e informando o funcionário de forma ostensiva e efetiva. 

Não. Com a pandemia, vários estados e municípios editaram decretos determinando o fechamento 
de estabelecimentos comerciais. Em Salvador, por exemplo, a Prefeitura determinou o fechamento e 
todas as escolas (públicas e privadas) da rede municipal, academias de ginástica e shoppings 
centers. O fechamento, portanto, é obrigatório, e não meramente voluntário, não restando 
alternativa aos gestores.

Nestes casos, independentemente do quadro pessoal de cada funcionário, o seu salário não pode 
sofrer descontos.  Entretanto, em se tratando de motivo de força maior e ato da Administração, em 
linhas gerais, o empregador poderá buscar da autoridade que determinou o ato de suspensão das 
atividades, indenização compensatória nos termos do artigo 486 da CLT.
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V. NÃO HÁ DETERMINAÇÃO PARA O SUSPENSÃO DAS
ATIVIDADES DA MINHA EMPRESA, MAS QUERO INTERROMPER AS
ATIVIDADES PELA SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS. DEVO
DESCONTAR O DIA NÃO TRABALHADO?

VI. POSSO APROVEITAR O DISTANCIAMENTO SOCIAL E DAR FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS
DA EMPRESA, ADIANTANDO AS FÉRIAS LEGAIS? 

VII. POSSO DISPENSAR OS EMPREGADOS, COMPENSANDO OS HORÁRIOS NÃO
TRABALHADOS EM OUTRA OPORTUNIDADE?

Não só é possível, como é recomendável a concessão de férias neste período, desde que observados 
os requisitos legais, inclusive os prazos para pagamento das verbas incidentes e o tempo mínimo de 
gozo.

No que tange as férias individuais, deve-se observar, primeiramente, a data de início do gozo e 
demais regras constantes na CLT.  Já no caso das férias coletivas, é preciso ainda mais cuidado, 
sendo necessário, inclusive, comunicado ao Órgão local do Ministério do Trabalho.   
De modo geral, sobre os prazos previstos na legislação, entendemos que, em virtude da força maior 
e da soberania do interesse público, os prazos de comunicação poderão ser exibilizados, mas as 
férias não poderão começar no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso 
semanal remunerado.

Essa é outra medida muito eciente e econômica, entretanto, não pode ser aplicada 
indistintamente.

A pretensão incide no chamado banco de horas, que depende de previsão contratual para ser 
aplicado, além de contar com regras de procedimento expressamente previstas em Lei – à exemplo 

Nestes casos, é uma opção da empresa a interrupção das atividades. Ou seja, não há 
falta injusticada ao serviço, não sendo cabível o desconto salarial e tampouco a imputação 
do risco do negócio ao trabalhador.

Assim sendo, se a empresa optar por mero recesso, deverá pagar os salários em sua integralidade. 
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VIII. POSSO SER RESPONSABILIZADO CIVILMENTE CASO UM FUNCIONÁRIO
SEJA INFECTADO?

IX. POSSO DEMITIR O FUNCIONÁRIO QUE QUISER, VOLUNTARIAMENTE, ADOTAR O
DISTANCIAMENTO SOCIAL? E SE ELE ACHAR QUE ESTÁ INFECTADO?

do prazo máximo para a compensação.

Para que se instaure o banco de horas, é necessário aditivo contratual escrito 
ou norma coletiva mediante atuação do sindicato.

Depende.

A Lei 6.367/73 equipara ao acidente do trabalho as doenças adquiridas, desencadeadas ou 
agravadas pelo trabalho executado para a empresa/tomadora. Como se trata de um vírus 
facilmente transmissível, é de difícil comprovação essa relação, entretanto, caso seja demonstrado o 
nexo de causalidade entre a contaminação, a prestação de serviços na sede da empresa e o dano, 
sim, a empresa pode ser responsabilizada civilmente pelo pagamento de indenização por danos 
morais e materiais, sem prejuízo de outros. No entanto, isso dependerá, ainda, do tipo de atividade 
econômica exercida pela empresa, ou mesmo, de apuração da culpabilidade, especialmente nas 
hipóteses em que o empregador não tenha adotado todas as medidas de proteção a saúde e 
segurança do trabalhador, seguindo as recomendações das diversas autoridades competentes.

Frisa-se, inclusive, que a depender do caso, a empresa/tomadora pode receber as onerações 
previdenciárias previstas em Lei.

A adoção do distanciamento social sem autorização da empresa ou sem os sintomas da doença 
podem implicar em desídia ou abandono de emprego, incidindo, portanto, em falta grave passível 
de demissão por justa causa.

Entretanto, se o funcionário apresentar os sintomas da doença, mas ainda não tiver diagnóstico, 
será submetido à quarentena, conforme a Lei 13.979/2020, editada exclusivamente em virtude do 
COVID-19. Ou seja, mesmo que só haja a suspeita, é necessária a quarentena e é garantido o 
afastamento remunerado, sem prejuízo do salário.
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X.  MEU FUNCIONÁRIO FOI DIAGNOSTICADO COM O
COVID-19. POSSO DEMITÍ-LO? 

XI.  CASO UM FUNCIONÁRIO CONTRAIA A DOENÇA, POSSO IDENTIFICÁ-LO PARA
OS DEMAIS, A FIM DE GARANTIR A INFORMAÇÃO E AUMENTAR O CUIDADO? 

Não.

O funcionário portador de doença possui garantia de empego e não poderá ser demitido

Nestes casos, a empresa deverá afastar o funcionário, que deve entrar em isolamento, e 
responsabilizar-se pelos primeiros 15 dias de afastamento. A partir do 16º dia, a responsabilidade é 
do INSS, mediante requerimento de auxílio-doença.

Por se tratar de uma Pandemia, o bem estar social está acima do bem estar individual. Chama-se 
ainda atenção para o fato de que a Lei nº 6.437/1977, que trata sobre as infrações à legislação 
sanitária federal, diz que é infração sanitária "impedir ou dicultar a aplicação de medidas 
sanitárias relativas às doenças transmissíveis", o que pode ser punido com multa. Desta forma, na 
hipótese da empresa tomar conhecimento da enfermidade do empregado com COVID-19, esta tem 
o dever de informar a vigilância sanitária.

Justamente pela supremacia do bem estar social, e ainda para promover o efetivo cumprimento das 
orientações provenientes da Lei 13.979/2020, a exemplo das determinação de isolamento e 
quarentena, é dever da empresa dar ciência aos colegas de trabalho principalmente aqueles que 
mantiveram contato direto com o empregado, entretanto, não pode, para isso, fazê-lo de forma a 
expor o empregado à situações humilhantes ou estigmatizantes.
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XII. POSSO DEMITIR SEM JUSTA CAUSA ALGUNS
TRABALHADORES NESTE PERÍODO? 

XIII.  CASO ALGUNS TRABALHADORES PRECISEM/QUEIRAM SE AFASTAR, POSSO
SUBSTITUÍ-LOS TEMPORARIAMENTE? 

XIV.  TENHO O DEVER DE INFORMAR AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CASO ALGUM EMPREGADO
APRESENTE SINTOMAS DO COVID-19? 

Em regra, sim. Entretanto, a empresa deve se atentar a alguns balizadores, 
como a existência de estabilidade decorrente de gravidez e a própria quarentena, 
decorrente da suspeita de contaminação com o COVID-19. 

Registra-se, inclusive, que se a decisão se der em razão da extinção da empresa, ou do 
estabelecimento empresarial em que trabalhe o empregado, decorrente das medidas de suspensão 
das atividades da empresa por ato da Administração Pública, por exemplo, entendemos que o valor 
das rescisões podem ser reduzidas em até 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 502, 
inciso II da CLT. 

Caso haja interrupção ou suspensão de contratos de trabalho, a empresa pode optar pela 
contratação de trabalhadores temporários, desde que observadas as exigências previstas em lei – 
especialmente o contrato de trabalho escrito e a garantia do salário em condições isonômicas.

Sim.

Segundo a Lei 13.979/2020, toda pessoa deve comunicar imediatamente as autoridades acerca de 
possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus e de circulação em áreas consideradas 
como regiões de contaminação pelo coronavírus.

A referida Lei, em seu artigo 5º, dispõe que: “toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias 
na comunicação imediata de: I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; II - 
circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus”.

O artigo 6º da Lei aqui citada dispõe, ainda, que é obrigatório o compartilhamento entre órgãos e 
entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à 
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XV. A FIM DE REDUZIR A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR, POSSO REDUZIR A SUA
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL, COM A PROPORCIONAL REDUÇÃO SALARIAL?

XVI. POSSO OBRIGAR O TRABALHADOR A REALIZAR EXAMES MÉDICOS? 

A Constituição Federal e a CLT garantem a redução de jornada acompanhada da redução salarial 
por afastamento decorrente de medidas de contenção de epidemias (e, portanto, de pandemias). 
Para isso, entretanto, é necessária a intervenção do sindicato dos trabalhadores para negociação de 
norma coletiva.

A redução de jornada sem a redução de salário é permitida, ressalvadas as regras de compensação 
de jornada e banco de horas.

identicação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo 
coronavírus, com a nalidade exclusiva de evitar a sua propagação e o § 
1º, por sua vez, dispõe que a obrigação a que se refere o caput deste artigo 
estende-se às pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem 
solicitados por autoridade sanitária.

O trabalhador deve se submeter a todos os exames médicos e complementares ocupacionais 
indicados no PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa e nas 
Ordens de Serviço expedidas, conforme disposto na NR - Norma Regulamentadora nº 01.

Desta forma, diante do quadro epidêmico, no caso de suspeita de infecção, a empresa pode expedir 
Ordem de Serviço e noticar o empregado para que se submeta ao exame. Se ele se recursar 
injusticadamente, há conguração de falta pelo empregado, cabível de punição (advertência, 
suspensão ou demissão por justa causa, a depender do caso). 
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MANUAL DE  SOBREVIVÊNCIA JURÍDICA
EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este pequeno manual, rmamos o compromisso do Escritório Lapa Góes 
e Góes Advogados com a segurança jurídica, com a justiça social e com a 
solidariedade social.

É o momento de reinventar negócios, pessoas e relações, sem abrir mão dos princípios, 
valores e normas fundamentais. Neste processo, recomendamos a valorização da relação 
com sindicatos, especialmente a m de formalizar acordos coletivos de trabalho, e 
ressaltamos a imprescindibilidade do acompanhamento dos procedimentos de 
manutenção e alteração dos contratos de trabalho por prossionais qualicados.

Ato contínuo, reiteramos que este pequeno manual não substitui a atuação de advogados 
ou equipes jurídicas para análise particular de cada caso.

Por m, registramos que essa edição foi fechada no dia 19/03/2020, não incluindo 
alterações/decretos legislativos, executivos ou judiciais posteriores a esta data. 


