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Atenta às necessidades de nossos clientes, a equipe Trabalhista de L.O. 
Baptista Advogados elencou, a seguir, os aspectos mais relevantes 
relacionados aos impactos causados pelo Covid-19 no ambiente 
empresarial, bem como algumas sugestões de medidas para o 
enfrentamento da pandemia.

A chegada do Coronavírus no Brasil tem causado um impacto significativo 
na economia e nas relações interpessoais, afetando diretamente o 
ambiente profissional, na medida em que as empresas passaram a adotar 
ações estratégicas de prevenção e contenção dos riscos causados pela 
doença. 

Para enfrentar a situação, as autoridades brasileiras e o Governo vêm 
divulgando diversas recomendações por meio de portais online, redes 
sociais, regulamentações (a exemplo da Lei 13.979/2020 e da Portaria 
356/2020 e das Medidas Provisórias 927/20 e 936/20) e pareceres, como 
a Nota Técnica Conjunta nº 02/2020 do Ministério Público do Trabalho. 

IMPACTOS
TRABALHISTAS
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É direito dos empregados e dever das empresas reduzir os riscos no 
ambiente de trabalho, considerando as normas de saúde, higiene e 
segurança. Para não ter problemas futuros, é importante, especialmente, 
que o empregador esteja atento às recomendações disponibilizadas pelos 
órgãos de saúde, visando incentivar e propagar as medidas de proteção do 
trabalhador. 

Algumas recomendações gerais que podem ser seguidas para manter o 
ambiente de trabalho saudável e responsável são:

• Alterar a rotina de trabalho: implementação do home office e 
afastamento preventivo de empregados. Além disso, incentivar 
a utilização de meios alternativos de comunicação (conferência 
telefônica ou videoconferência) e impedir a participação dos 
empregados em eventos, seminários e viagens a trabalho também 
coíbe a proliferação do Coronavírus. Contudo, destaca-se que o 
empregador não poderá influenciar na vida privada do empregado, 
impedindo que ele viaje ou compareça a determinado local, por 
exemplo.

• Reforçar a limpeza, higienização e ventilação do ambiente profissional: 
Para evitar a propagação do vírus, é importante que o ambiente 
de trabalho esteja sempre limpo e ventilado. Assim, aumentar a 
higienização de todos os equipamentos de trabalho, tais como cadeiras, 
mesas, telefones, teclados e computadores, torna-se fundamental.

RECOMENDAÇÕES GERAIS 
NO AMBIENTE DE TRABALHO
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• Promover a conscientização dos trabalhadores: Como política de 
prevenção, as empresas podem criar programas de divulgação, 
palestras e material de apoio com boas práticas, métodos de 
identificação dos principais sintomas do Coronavírus e orientações 
sobre as formas de transmissão e cuidados que devem ser adotados por 
todos. Para isso, as empresas podem se utilizar tanto das informações 
oficiais da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, 
como de recomendações produzidas por profissionais de medicina e 
saúde do trabalho. 

• Disponibilizar materiais de prevenção e reorganizar o ambiente de 
trabalho:  Na medida do possível, é necessário reorganizar o ambiente 
para aumentar a distância entre as pessoas (a recomendação é de 1 
a 2 metros), deixar materiais visuais de conscientização espalhados 
pelo local de trabalho e fornecer sanitizantes (álcool 70% ou outros 
adequados à atividade), lenços descartáveis e demais materiais para 
contenção da doença.

• Criar um comitê emergencial para tratar dos assuntos sobre o 
Coronavírus: Eficaz, este sistema de gerenciamento de emergências 
poderá envolver apenas empregados internos ou órgãos como a CIPA 
e SESMT, sendo responsável pela implementação das adaptações no 
ambiente de trabalho, bem como pelas campanhas de conscientização 
promovidas pela empresa. Além disso, este órgão, preferencialmente 
formado por pessoas de diversos departamentos, poderá viabilizar os 
planos de contingência recomendados pelas autoridades. 

As sugestões acima corroboram com a função social da empresa e, 
ainda,  protegem a saúde do empregado exposto à infecção, evitam a 
contaminação dos demais trabalhadores e resguardam a empresa de 
eventual tentativa de responsabilização pelo empregado infectado 
no ambiente de trabalho.  Além disso, quanto mais a contaminação 
for evitada, menos a empresa será onerada com o pagamento dos 
empregados afastados por recomendação médica. 
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MEDIDAS ALTERNATIVAS 
PARA O FUNCIONAMENTO EMPRESARIAL DURANTE A CRISE

Para conter o risco de contágio e manter as atividades empresariais, 
existem algumas alternativas que podem ser implementadas pelas 
empresas, como:

• Home office: O trabalho remoto durante a crise pode ser utilizado 
como alternativa em funções que não precisam ser desempenhadas 
presencialmente. Assim, é recomendável a adoção de alguns 
cuidados, como a assinatura de termo aditivo ao contrato de trabalho 
que verse sobre as regras para prestação de serviços à distância 
e regulamente a responsabilidade da empresa com eventuais 
despesas do empregado (internet, energia elétrica, notebook, 
telefone, dentre outros). Em circunstâncias normais, esta alteração 
no regime de trabalho dependeria de mútuo consentimento, porém, 
em razão do atual quadro, entendemos que esta alteração poderá 
ser imposta pelo empregador. Os mesmos cuidados observados 
pelo empregado no trabalho presencial deverão ser tomados em seu 
domicílio, incluindo as regras de confidencialidade. Contudo, quando 
a alternativa não se aplica a uma determinada função, a empresa 
precisará utilizá-la em conjunto com outras medidas.  

• Rodízio de empregados: Especialmente indicado para as atividades 
que não podem ser realizadas em home office, o revezamento 
de empregados, mediante elaboração de escalas de trabalho, 
reduz o deslocamento de pessoas e a aglomeração no ambiente 
laboral, permitindo que as recomendações das autoridades sejam 
minimamente respeitadas. Além disso, mudanças na jornada de 
trabalho dos empregados, com flexibilização dos horários de chegada 
e saída, podem ser adotadas.



7 |  A COVID-19 E SEUS IMPACTOS TRABALHISTAS

• Licença remunerada: Neste caso, especificamente, o empregado 
não irá trabalhar, mas deve continuar recebendo normalmente para 
todos os fins legais, inclusive para contagem do tempo de serviço, 
cálculo da gratificação natalina e das férias, além dos depósitos do 
FGTS. Quando a empresa retornar à normalidade, nada poderá ser 
exigido do empregado. Todavia, se a licença remunerada desfrutada 
pelo empregado perdurar mais de 30 dias ininterruptos, este 
trabalhador perderá o direito a férias, sendo iniciado um novo 
período aquisitivo. 

• Férias coletivas ou individuais: No caso das férias, individuais ou 
coletivas, a legislação prevê atualmente a necessidade de comunicar o 
empregado com no mínimo 48 horas de antecedência, não havendo 
mais a exigência de comunicar as autoridades e o sindicato. 

• Banco de horas: Uma opção para todos os empregados submetidos 
a controle de horário, nesta alternativa as horas não trabalhadas 
a partir da suspensão da atividade são colocadas no banco de 
horas e podem ser exigidas posteriormente (na forma de horas 
extras), quando a atividade da empresa retornar à normalidade. 
Esta modalidade poderá ser pactuada individualmente, caso a 
compensação de horas dure até 6 meses. Para um período superior 
a este, é necessário que o banco de horas seja pactuado com o 
sindicato da classe dos trabalhadores. 
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• Redução proporcional de jornada e salário: Mediante acordo individual 
ou coletivo, é possível reduzir o horário de trabalho dos empregados, 
com proporcional redução dos salários, por um prazo máximo de 90 dias. 
Nesta modalidade, além da preservação do salário-hora do empregado, 
pode ser estabelecida, como contrapartida, uma garantia provisória de 
emprego pelo período em que perdurar a redução salarial e por período 
equivalente após o restabelecimento da jornada normal de trabalho.  
 
Resumidamente, a possibilidade de redução da jornada de trabalho e 
salário funciona da seguinte maneira:

• Suspensão dos contratos de trabalho: Por um prazo de 60 dias, é 
possível suspender o contrato de trabalho, por meio de acordo individual 
escrito. Durante o período, o empregador deverá manter os benefícios 
pagos, além de oferecer uma garantia provisória de emprego pelo 
período em que perdurar a suspensão e por período equivalente após o 
restabelecimento do contrato de trabalho.
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O benefício a ser recebido nesta modalidade 
será custeado da seguinte maneira:

O plano de contingência escolhido deve ser aquele que melhor se 
adapte à realidade de cada empresa, sendo que não é necessária a 
implementação de uma regra geral para todos os trabalhadores. Assim, 
cada departamento pode prosseguir de forma específica.

No entanto, para evitar alegações de tratamento discriminatório, é 
aconselhável que as medidas de alteração na rotina de trabalho sejam 
adotadas com base em critérios objetivos e similares, levando em 
consideração as atividades de cada empregado e os fatores de risco 
inerentes a cada trabalhador. 
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Considerando tratar-se de uma epidemia global, existem diversas dúvidas 
sobre como tratar os empregados com suspeita ou risco de contágio. 
O mesmo acontece em relação a postura a ser adotada em caso de 
confirmação da infecção pelo Covid 19. Abaixo, separamos alguns dos 
principais pontos relacionados ao tema.

• Trabalhadores com suspeita ou risco de contaminação: O risco 
de contaminação deve ser analisado caso a caso e levar em conta 
inúmeros fatores, como:

1. Viagem para áreas de risco;
2. Contato com pessoa infectada;
3. Condição pessoal de vulnerabilidade (idade, gravidez, doença crônica 

etc.);
4. Surgimento de alguns sintomas semelhantes ao do Coronavírus 

(hipótese em que o governo vem indicando isolamento). 

Assim, em casos suspeitos, ainda que não haja obrigação legal, a empresa 
poderá adotar a política de afastar imediatamente este empregado do 
ambiente de trabalho, pois sua permanência representa um risco a si 
mesmo e ao restante dos empregados e demais cidadãos que estiveram 
em contato com ele. Trata-se de uma medida preventiva que poderá evitar 
futura tentativa de responsabilização da empresa por contaminação no 
ambiente de trabalho. Durante o afastamento, a pessoa poderá trabalhar 
à distância, em regime home office, ou, caso sua função não permita, 
apenas permanecer em licença remunerada. 

POLÍTICAS 
DE ENFRENTAMENTO
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• Trabalhadores com coronavírus: O afastamento do trabalho em 
razão do Coronavírus equipara-se a qualquer outro afastamento por 
doença comum. Ou seja, a pessoa apresenta um atestado médico e os 
primeiros 15 dias são suportados pelo empregador, sendo o restante 
pago pelo INSS por meio do auxílio-doença. Não é aconselhável 
a emissão de CAT caso o empregado tenha Coronavírus, ainda que 
haja suspeita de que a contaminação tenha ocorrido no exercício das 
atividades laborais. 

• Importante esclarecer que o afastamento prévio de empregados 
que estiveram em risco ou com suspeita de contaminação, mas não 
possuem sintomas, é uma medida de prevenção que não exige 
atestado e é feito por decisão única do empregador, em zelo à saúde 
pública. Sendo assim, o afastamento preventivo não pode ser 
confundido com a licença médica, fornecida aos empregados que 
têm Coronavírus ou que apresentam atestados, tendo em vista que, 
no afastamento por iniciativa do empregador, a empresa custeará o 
salário do empregado pelo período em que ele estiver afastado.
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DIREITOS E DEVERES 
DO EMPREGADOR DURANTE A CRISE 

Apesar do Covid-19 não decorrer do ambiente de trabalho, o contágio 
poder ocorrer em qualquer lugar. Por isso, muito se tem questionado 
sobre a possibilidade de responsabilização do empregador, bem como 
quais seriam os direitos da empresa durante o período de crise. Sobre 
este assunto, destacamos os seguintes pontos principais:

• O trabalhador só tem direito a falta justificada mediante atestado ou 
recomendação médica ou governamental: Se não houver documento 
médico ou política interna que fundamente o afastamento do 
empregado de suas atividades laborais, o empregador tem o direito 
de exigir a presença do seu empregado no ambiente de trabalho.

Desta maneira, ainda que o transporte público seja reduzido, as escolas 
sejam fechadas e o empregado pertença ao grupo de risco, o trabalhador 
não poderá simplesmente se recusar a comparecer ao trabalho, sendo 
que essas ausências podem ser consideradas como faltas injustificadas.
Por outro lado, os trabalhadores não diagnosticados, mas que, por ato do 
Governo, forem indicados ao período de quarentena ou isolamento, terão 
as faltas justificadas. 

• O empregador tem o dever de tomar providências para minimizar 
os danos causados pelo Coronavírus: Apesar de não ser uma doença 
ocupacional, a contaminação pode ocorrer durante o trabalho, 
razão pela qual é indicado que os empregadores tomem o máximo de 
precauções para evitar a proliferação da doença.



Neste contexto, a negligência em proporcionar um ambiente de 
trabalho seguro pela ausência de cuidados por parte da empresa, abre 
a possibilidade de responsabilização, já que ignorar as recomendações 
governamentais aumenta o risco natural de contaminação . Com isso, a 
empresa passa a compartilhar a responsabilidade pela disseminação do 
vírus.

Ainda neste contexto, considerando o dever de fiscalização do ambiente 
de trabalho, os empregados que se recusarem a cumprir as medidas de 
prevenção e contenção podem ser punidos com medidas disciplinares.

A equipe trabalhista da L.O. Baptista segue à disposição de seus clientes para 
esclarecer qualquer dúvida relacionada a este e outros assuntos.

Consulte também nosso Especial: Os efeitos do Coronavírus (Covid-19) nos 
negócios, com atualizações diárias sob o ângulo de diversas áreas do Direito.
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