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I. INTRODUÇÃO
O novo cenário enfrentado pelo Brasil em virtude da pandemia de COVID-19 trouxe uma
série de dúvidas a empregados e empregadores acerca das obrigações de cada um referentes
ao contrato de trabalho. Infelizmente, as normas trabalhistas do Brasil não tinham previsões
acerca do enfrentamento de pandemias no país, o que faz com que uma série de dúvidas
permaneçam sem uma resposta certa e objetiva.
Essa
vacância
legislativa
para
alguns
questionamentos obriga uma análise pelos princípios
do Direito do Trabalho e, principalmente, a
construção de uma hermenêutica de crise por parte
dos atores sociais e dos aplicadores do direito para
solucionar eventuais conflitos. São algumas das
principais dúvidas sobre o tema:
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II. DÚVIDAS REFERENTES AO TRABALHO AO LONGO DA PANDEMIA
1. Meu empregador não me dispensou das atividades durante o período da pandemia,
mesmo sendo parte do grupo de risco, isso está correto?
Não existe previsão legislativa que obrigue expressamente empregadores a dispensarem empregados do
trabalho quando estes pertencem a algum dos grupos de risco da COVID-19m, em se tratando de atividades
que não foram obrigatoriamente impedidas de funcionar. Entretanto, é direito constitucionalmente
assegurado aos empregados (art. 7º, XXII) a redução dos riscos decorrentes do trabalho, bem como, o
acesso a um meio ambiente do trabalho saudável (art.200, VIII). Desta maneira, sendo dever do
empregador zelar pela saúde de seus empregados, é recomendável que os empregados pertencentes a
grupos de risco sejam dispensados de suas atividades presenciais na empresa.

2. A escola dos meus filhos não está funcionando e não tenho com quem deixá-los, posso
faltar ao trabalho por esse motivo?
As faltas relacionadas aos filhos previstas na CLT são de 02 dias em caso de óbito de descendente e
01 dia a cada 12 meses para levar o filho menor de 06 anos ao médico. A ausência dos pais em seus
respectivos trabalhos, em virtude de não ter com quem deixar seus filhos não é prevista pelo ordenamento
jurídico, fazendo-se necessário expor a questão aos empregadores/superiores hierárquicos para tentar
alcançar alguma solução.
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3. Meu empregador quer me dar férias no período da pandemia, no entanto, isso
frustra meus planos para viajar, posso me recusar a sair de férias nesse momento?
Mesmo em períodos fora da pandemia, as férias podem ser concedidas ao empregado no período em
que for mais conveniente para o empregador, sendo, portanto, uma determinação deste, por força do
art. 136 da CLT. Durante a pandemia, no período de vigência da MP 927, se tornou possível aos
empregadores antecipar as férias dos seus empregados que ainda não estavam vencidas, com simples
aviso ao empregado, por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência mínima de 48h.

4. O meu empregador pode me obrigar a pagar o exame de COVID-19?
Não existe qualquer previsão legal que permita aos empregadores obrigarem seus empregados a
realizar exames de COVID-19 com recursos próprios. Ademais, todos os riscos do empreendimento
devem ser suportados pelos empregadores e não pelos empregados.
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5. Não tenho carro e meu empregador quer que eu vá trabalhar de
Uber sem me pagar reembolso pelas corridas, essa é uma exigência
possível?
De acordo com a Lei 7.418/85, os custos com o vales-transportes para
locomoção do empregado até o trabalho são custeados por este até o limite
de 6% do seu salário, sendo que os valores que ultrapassem esse percentual
deverão ser pagos pelo empregador. Não há autorização na lei para que o
empregador exija que o empregado vá trabalhar por outra modalidade de
transporte, principalmente quando esta ensejar despesas ao empregado, o que
faz com que caso os empregadores desejem que seus empregados não utilizem
o transporte coletivo para ir ao trabalho são eles os responsáveis por arcar com
esse custo.
6. Não tem álcool ou material esterilizante para higiene das mãos no meu trabalho. É dever
do empregador me fornecer esses materiais?
De acordo com a lei 13.079/20, os estabelecimentos são obrigados a fornecer, não apenas material
esterilizante, como álcool 70% aos trabalhadores e clientes nos moldes do art. 3º H – parágrafo único,
bem como, tem o dever de fornecer gratuitamente aos seus trabalhadores máscaras de proteção individual
a rigor do art. 3º-B. Além de álcool 70% e máscaras, os estabelecimentos em funcionamento durante a
pandemia tem a obrigação ainda de afixar cartazes que informam o número máximo de pessoas
permitidas, ao mesmo tempo, em seu interior (art. 3º-B, § 5º).
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7. Moro na região metropolitana e o transporte público está com horário e com o número de
pessoas dentro do ônibus reduzidos, sendo o transporte por vezes proibido pelas barreiras
sanitárias intermunicipais. Como proceder em caso de faltas e atrasos?
As autoridades locais competentes podem tomar as medidas necessárias ao combate à pandemia, principalmente
com relação a medidas de isolamento e quarentena, podendo inclusive determinar a interrupção
temporária de rodovias com restrição da locomoção intermunicipal. Nesse ponto, a lei 13.927/20, no
art.3º, §3º, aponta que serão consideradas como faltas justificáveis ao trabalho aquelas decorrentes destas
medidas. É importante, no entanto, que a situação seja levada ao conhecimento do empregador para que este
possa considerar as faltas como justificadas sem qualquer prejuízo na remuneração.

8. Moro com familiares do grupo de risco e preciso usar o transporte público para ir ao trabalho.
O empregador pode se recusar a me colocar em Home Office mesmo as tarefas sendo possíveis de
serem executadas em casa?
De acordo com o art.4º da MP 927 colocar os trabalhadores em Home Office é uma faculdade do
empregador, não sendo, portanto, uma obrigação. Entretanto, tendo em vista o dever do empregador em zelar
pela segurança e integridade física dos seus empregados, é aconselhável que durante o período pandêmico seja
ofertado aos profissionais que podem exercer suas atividades de casa a modalidade de Home Office, evitando-se o
contágio dos trabalhadores ao se deslocarem para o trabalho.
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9. Ao suspender o contrato de trabalho e o salário, o empregador pode reduzir meus benefícios como
vale transporte e vale alimentação?
O artigo 8º, §2º, I, da MP 936, posteriormente convertida na Lei 14.020/2020, deixa claro que benefícios
ofertados aos empregadores não poderão deixar de ser concedidos durante o período da suspensão do contrato de
trabalho. Sendo vedado suprimir os benefícios do empregado na suspensão do contrato de trabalho, fica vedada
também tal supressão quando ocorre apenas a redução de jornada/salário.
Enquanto o benefício do vale alimentação não pode ser suprimido pela suspensão do contrato ou pela redução da
jornada/salário, a questão do vale transporte precisa ser analisada com maior cautela, tendo em vista que o vale
transporte previsto na Lei nº 7.418/85 é destinado a locomoção do empregado única e exclusivamente para o
emprego e não para o transporte em geral, não se justificando o pagamento dessa parcela ao longo da suspensão
contratual.

10. Os estagiários também estão sujeitos às novas regras de direito do trabalho para enfretamento da
pandemia?
O primeiro ponto a se destacar é que as normas destinadas a empregados e empregadores não se
destinam aos estagiários, visto que estes não tem relação de emprego, tendo suas atividades regulamentadas por
lei própria de nº 11.788/2008. O objetivo primordial do contrato de estágio é o aprendizado. Assim, salvo a MP 927
que previa expressamente a aplicação da possibilidade de teletrabalho para estagiários e aprendizes, as demais
normas não serão aplicadas aos estagiários.
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III. DÚVIDAS REFERENTES À REDUÇÃO DA JORNADA E DA RENDA E DA
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DURANTE A PANDEMIA
APLICÁVEIS A TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE TRABALHADORES
DOMÉSTICOS
1. A Medida Provisória 927/2020, a qual autorizou a antecipação de períodos de férias,
a antecipação de feriados e estipulação de banco de horas, continua tendo validade?

A MP 927/2020 perdeu sua validade em 22/07/2020, pois não foi convertida em lei pelo Congresso
Nacional antes do vencimento do prazo. No entanto, os atos praticados entre empregador (a) e
empregado (a), durante o tempo de vigência da MP 927/2020, pelo período de 22/03/2020 a
22/07/2020, continuam válidos. Assim, se houve antecipação de férias, de feriados ou estipulação
de banco de horas, dentre outros, acordada no período de 22/03/2020 a 22/07/2020, estas seriam
válidas.
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2. O (a) empregador (a) poderá acordar a redução proporcional de jornada de
trabalho e de salário do empregado (a) na época da pandemia?
Sim. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário do empregado (a)
poderá ser acordada por até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por prazo determinado em
ato do Poder Executivo. Para que esta redução salarial possa ocorrer, deverá ser observado o
valor do salário-hora de trabalho anteriormente acordado, e deverá ser feito por acordo
individual escrito entre empregador (a) e empregado (a). Esta situação também poderá ser
prevista em convenção coletiva de trabalho ou por acordo coletivo de trabalho.

3. Com quantos dias de antecedência o empregador (a) deve enviar a proposta
redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ao empregado (a)
doméstico (a)?
Se a redução for pactuada por acordo individual escrito, a proposta deverá ser enviado ao
empregado (a) com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias corridos antes da
implementação da medida.
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4. Quais os percentuais de redução do salário
permitido por Lei?
A redução da jornada de trabalho e do salário somente
poderá ocorrer nos percentuais de 25% (vinte e cinco por
cento), 50% (cinquenta por cento), 70% (setenta por cento),
salvo normas coletivas.

7. Após o período da pandemia o meu salário
poderá continuar reduzido?
Não. A redução salarial deverá acompanhar o período de 90
dias, podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo.
Após a pandemia o salário e a jornada deverão retornar ao
patamar contratual originário.

6. Posso ter meu salário reduzido em
percentual desproporcional à redução da
jornada?
Não. Deve ser observada a proporcionalidade
entre o percentual de redução salarial e jornada.
5. Se eu for dispensado após a garantia de emprego,
as verbas rescisórias serão calculadas de acordo
com o salário reduzido?
Em caso de dispensa, as verbas serão quitadas
normalmente, de acordo com a legislação em vigor. Dessa
forma, as verbas rescisórias devem ser calculadas com base
no salário anterior à redução.

8. Fui direcionado para trabalhar no teletrabalho,
posso ter meu salário diminuído por isso?
Não. A legislação trabalhista não diferencia o trabalho
remoto do trabalho presencial para efeitos salariais. Logo,
ser direcionado ao teletrabalho, por si só, não é causa de
redução salarial.
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9. Quando houver a redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho, o (a)
empregado (a) terá acesso a um benefício concedido pelo Governo?
Sim. O (a) empregado (a) terá acesso ao chamado benefício emergencial a ser pago somente enquanto
durar as modificações do contrato de trabalho instituídas no momento da pandemia.
10. O que deve ser feito para requerer o benefício?
Este benefício se trata de uma prestação mensal e será devido a partir da data do início da redução da
jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. A partir da assinatura
do acordo, o empregador deverá informar tal situação ao Ministério da Economia, no prazo de 10 (dez)
dias. Sendo que a primeira parcela do benefício será paga no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo acima descrito.
11. Se o empregador (a) não prestar as informações no prazo, o que acontece?
Caso o empregado não preste tais informações, no prazo de 10 (dez) dias, ficará
responsável pelo pagamento da remuneração do trabalhador (a), inclusive dos
respectivos encargos sociais e trabalhistas, de forma que o empregado (a) não poderá ser
prejudicado por este descumprimento.
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12. Qual é o valor deste benefício?
O valor do benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a
que o empregado teria direito. Sendo importante ressaltar que o recebimento do benefício não
impedirá a concessão e não alterará o valor do seguro-desemprego a que o (a) empregado (a) vier a
ter direito no futuro.
13. O valor do benefício será diferente para os casos de redução de jornada de
trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho?
Sim. No caso de redução de jornada de trabalho e de salário, o valor do benefício será
calculado de forma proporcional à redução. Para os casos de suspensão temporária do
contrato de trabalho, o benefício terá valor mensal equivalente ao valor do seguro-desemprego a
que o (a) empregado (a) teria direito.

14. Para receber o benefício preciso ter um tempo mínimo de carteira assinada?
O benefício será pago ao empregado independente do cumprimento de qualquer
período aquisitivo, tempo de vínculo empregatício ou número de salários recebidos.
15. O (a) empregado (a) com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber
cumulativamente um benefício para cada vínculo empregatício que tiver?
Sim.
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16. Quando terminar o acordo de redução proporcional da jornada de
trabalho e do salário o benefício termina?
Finalizada a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, o benefício deixará
de ser pago e a jornada cumprida anteriormente pelo empregado, bem como o salário
anteriormente recebido, serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos,
contados a partir da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida no
acordo individual ou da data que o empregador informar ao empregado sobre o
antecipação do termo pactuado.
17. Como funciona a suspensão temporária do contrato de trabalho?
A suspensão temporária do contrato de trabalho poderá ser pactuada entre
empregado (a) e empregador (a), através de um acordo individual escrito, pelo prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, podendo ainda, ser fracionada em dois períodos de trinta
dias.
18. Com quantos dias de antecedência o empregador deve enviar a proposta
de suspensão?
Assim como na redução de jornada e salário, a suspensão temporária do contrato de
trabalho deverá ser pactuada através de um acordo individual escrito, que será
encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
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19. Posso trabalhar enquanto meu contrato de trabalho estiver suspenso?
Não. Não é possível manter qualquer atividade do trabalho, sob pena de descaracterização da
suspensão temporária do contrato de trabalho.
20. Após o prazo de suspensão o que acontece?
Após a cessão do estado de calamidade pública ou do termo pactuado no acordo individual, o
contrato de trabalho será restabelecido aos seus parâmetros originais, após dois dias corridos.
21. Se meu contrato for suspenso tenho garantia de emprego?
Aqueles (a) empregados (a) que tiverem tido suas jornadas e salários reduzidos ou tenham tido o
contrato suspenso terão garantia provisória de emprego durante o período das modificações
contratuais. Quando ocorrer o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do
encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, os (as) empregados (as) terão
garantia provisória de emprego por período equivalente ao que durou a redução ou a
suspensão do contrato.
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22. E no caso de gravidez, como funciona a garantia de emprego?
Para as empregadas gestantes, a garantia provisória de emprego irá durar desde a confirmação
da gravidez até cinco meses após o parto, além do período equivalente ao que durou a redução ou a
suspensão do contrato.
23. Se eu pedir demissão ou justa causa tenho direito à indenização?
Não. No caso de pedido de demissão ou dispensa por justa causa serão devidas somente as verbas
rescisórias, mas não a indenização.

24. Trabalhadores acima de 60 (sessenta) anos podem trabalhar na pandemia?
A Lei não proíbe que pessoas acima de 60 (sessenta) anos trabalhem, mas existe recomendação de órgãos
mundiais e nacionais de saúde que tais pessoas não trabalhem, pois são consideradas grupo de
risco. Isso, tendo em vista que a contaminação pode ser considerada acidente de trabalho, a depender da
análise do caso concreto, e ensejar consequências ao empregador (a).
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25. Se o (a) empregador (a) não respeitar a garantia provisória de emprego o que
acontece?
Caso o empregador não respeite os prazos de garantias provisórias de emprego e vier a demitir o (a)
empregado (a) sem justa causa, deverá pagar as verbas rescisórias devidas, bem como indenização.

26. Quais os valores desta indenização?
A indenização pela não observância à garantia provisória de emprego será de:
•
50% (cinquenta por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de
garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou
superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento);
•
75% (setenta e cinco por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de
garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou
superior a 50% (cinquenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento);
•
100% (cem por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de garantia
provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual
igual ou superior a 70% (setenta por cento) ou de suspensão temporária do contrato de trabalho.
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Auxílio Emergencial
27. Quais são os requisitos para requerer o auxílio emergencial?
Para receber o auxílio, é preciso cumprir alguns requisitos, dentre eles:
• Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes;
• Não ter emprego formal ativo;
• Não ser titular de aposentadoria, pensão, auxílio-doença, ou outro benefício previdenciário
ou assistencial (BPC - LOAS), beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de
transferência de renda federal. No caso de recebimento de Bolsa-Família, o trabalhador (a)
precisará optar pelo auxílio ou pelo valor da bolsa;
•A soma dos rendimentos brutos recebidos por todos os membros da família, que morem na
mesma residência, deverá ser entre 1/2 (meio) salário-mínimo até 3 (três) salários mínimos;
•No ano de 2018 não ter tido renda anual acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos
e cinquenta e nove reais e setenta centavos).
•Podendo exercer atividades na condição de microempreendedor individual (MEI),
contribuinte individual ou trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou
desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
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Auxílio Emergencial
28. O (a) trabalhador (a) autônomo (a), no trabalho doméstico, no caso o (a) diarista tem
direito ao benefício emergencial?
Sim. Terá direito ao chamado auxílio emergencial, o qual se constitui em benefício a ser pago durante o
período de 3 (três) meses, inicialmente, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, no mínimo, ao
trabalhador que cumpra alguns requisitos.
29. Todas as pessoas da família que cumpram os requisitos podem receber o auxílio
emergencial?
Não. O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma família.
30. No caso da trabalhadora autônoma, no trabalho doméstico, a diarista, que seja a
provedora da família o auxílio emergencial poderá ter valor maior?
Sim. Caso a mulher que seja provedora de família e não conte com auxílio de companheiro (a) receberá
2 (duas) cotas do auxílio, ou seja, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
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Auxílio Emergencial

31. Como posso requerer o auxílio emergencial?
Para se candidatar ao recebimento do auxílio é preciso estar inscrito
no CadÚnico, por meio de plataforma digital.
Para ter acesso ao passo-a-passo de como realizar a sua inscrição no
CadÚnico basta ir ao endereço eletrônico
https://static.poder360.com.br/2020/04/cartilha-passo-a-passocaixa.pdf, ou comparecer a uma agência da Caixa Econômica
Federal.
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IV. DÚVIDAS REFERENTES À DISPENSA AO LONGO DA PANDEMIA
1. Fui dispensado ao longo da pandemia, quais verbas rescisórias eu tenho direito a receber?
As alterações legais realizadas ao longo da pandemia de COVID-19, não alteraram em nada as verbas rescisórias
devidas aos empregados que forem dispensados durante este período. Portanto, as regras continuam as mesmas: as verbas
deverão ser pagas no prazo máximo de 10 dias após o termino do contrato de trabalho (art. 477, §6º da CLT) e não há qualquer
previsão de parcelamento deste valor.
No caso da dispensa imotivada, aquela que não se embasa em falta grave cometida pelo empregado, continua devido o
pagamento do saldo de salário, aviso prévio proporcional ao tempo trabalhado, férias vencidas e proporcionais acrescidas de
1/3, décimo terceiro salário proporcional e indenização de 40% sobre o FGTS. Junto com o pagamento destas parcelas deverão
ainda ser disponibilizados todos os documentos da dispensa para que o trabalhador consiga receber o seu seguro desemprego e
sacar o valor de seu FGTS depositado.
O empregado que for dispensado por justa causa, aquela dispensa que se origina a partir de falta grave expressamente
prevista na legislação trabalhista cometida pelo empregado, continua tendo direito a receber apenas o saldo de salário e as suas
férias vencidas. Nessa modalidade de dispensa os empregados perdem o direito de receber o seguro desemprego e de realizar o
saque do FGTS.
As dispensas por comum acordo, ou seja, aquelas em que empregado e empregador negociam o fim do contrato de
trabalho, também continuam possíveis, sendo devido ao empregado o seu saldo de salário, aviso prévio (quando indenizado será
pago pela metade) férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário proporcional e indenização de 20%
sobre o FGTS. Quando a dispensa é realizada por comum acordo entre as partes, o empregado tem direito a sacar apenas 80%
de seu FGTS e não tem direito a receber o seguro desemprego.
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2. O exame médico demissional continua obrigatório ao longo da pandemia?
O exame médico que o empregado faz ao término do contrato de trabalho, conhecido como
exame demissional, continua obrigatório mesmo no período da pandemia, salvo se o empregado
tiver realizado exame médico ocupacional nos últimos 180 dias.

3. As garantias e estabilidade de emprego continuam
valendo durante a pandemia?
Estabilidades e garantias de emprego, como à destinada às
gestantes e aos dirigentes sindicais, continuam devidas
durante a pandemia. Os empregados que tiverem sofrido
reduções em seus salários e jornadas ou que tiverem tido seus
contratos de trabalho suspensos, também gozam de garantia
provisória de emprego, não podendo ser dispensados enquanto
durarem a redução/suspensão e, após o término dessas alterações,
continuam com a garantia pelo mesmo número de meses que a
redução/suspensão durou.
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V. DÚVIDAS SOBRE A COVID-19 COMO DOENÇA OCUPACIONAL
1. O que é doença ocupacional?
A doença ocupacional é entendida, de acordo com o art. 20, inciso I, da
Lei 8.213/91, como “a produzida ou desencadeada pelo exercício do
trabalho peculiar a determinada atividade e constante da
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social”. Assim, quando o trabalhador contrai a COVID-19
no trabalho e em razão do exercício do trabalho, esta situação pode ser
considerada doença ocupacional.
2. Se eu contrair a COVID-19 tenho direito a afastamento pelo
INSS?
Se o empregado contrair a COVID-19 deve ser imediatamente afastado
do trabalho, de forma a preservar sua saúde e evitar o contágio dos
outros trabalhadores. Nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, o (a)
empregador (a) deve arcar com o salário do (a) empregado (a). No entanto,
sendo necessário o afastamento por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
o (a) empregado (a) deve ser afastado pelo INSS.
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4. No caso da doença COVID-19 ter sido contraída no trabalho ou em razão dele o que o (a)
empregador (a) deve fazer?
Neste caso, o (a) empregador (a) deverá emitir um documento chamado CAT (Comunicação de Acidente de
Trabalho) para reconhecer a ocorrência de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional.
5. Porque é importante a emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)?
Porque, com a emissão da CAT, o (a) empregado (a) irá receber junto ao INSS um benefício denominado
auxílio doença acidentário e, recebendo este tipo específico de benefício, terá direito à garantia
provisória do emprego por 12 (doze) meses após a volta ao trabalho. Além disso, o reconhecimento do (a)
empregador (a) da doença ter sido adquirido no trabalho ou em razão dele será importante caso seja
necessário algum pedido posterior relacionado ao trabalho, inclusive indenizações.
6. E quando o (a) empregado não tem certeza se a doença COVID-19 foi adquirida no
ambiente do trabalho ou em razão do trabalho, ele perde o direito ao afastamento?
Não. Em qualquer caso, se o empregado contrair a COVID-19 deve ser imediatamente afastado do
trabalho, de forma a preservar sua saúde e evitar o contágio dos outros trabalhadores. Nos primeiros 15
(quinze) dias de afastamento, o (a) empregador (a) deve arcar com o salário do (a) empregado (a). No
entanto, sendo necessário o afastamento por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, o (a) empregado (a) deve
ser afastado pelo INSS.
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7. Se a COVID-19 não tiver sido adquirida no trabalho ou
em razão dele, qual benefício o (a) empregado (a)
receberá do INSS?
O (a) empregado(a) que for afastado poderá receber o benefício
do auxílio-doença.
8. Quando o empregado (a) é afastado pelo INSS o (a)
empregador (a) deve recolher alguma verba referente ao
contrato de trabalho?
O (a) empregador (a) deve continuar a recolher FGTS e
contribuições previdenciárias.
9. O (a) empregado (a) perde o direito às férias quando fica afastado pelo INSS?
Depende. Se o afastamento for inferior a 6 (seis) meses, o direito às férias não será afetados. No entanto,
se o afastamento durar mais de 6 (seis) meses, ainda que em períodos descontínuos, o (a) empregado (a)
perde o direito às férias e quando retornar ao trabalho se inicia um novo período aquisitivo de 12 (doze)
meses para adquirir novamente o direito às férias.
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10. Como fica a situação dos profissionais de saúde que contraírem a
doença COVID-19?
Os profissionais da saúde e demais profissionais que enfrentam esta pandemia na
linha de frente, que contraíram COVID-19, são presumidamente considerados
como de contaminação no ambiente de trabalho, pois estão combatendo a
doença diariamente e estão expostos à pandemia em tempo integral.
11. O que o (a) empregador (a) deve fazer para evitar o contágio do (a)
empregado (a)?
O (a) empregador (a) deve tomar cuidados para preservar a saúde de seus
trabalhadores, fazendo a identificação de riscos no ambiente de trabalho,
adotando o trabalho em home office, escalas de trabalho, rodízio de profissionais,
bem como promover a orientação e fiscalização sobre adoção de medidas
relacionadas à saúde e segurança, além da entrega de equipamentos de proteção
individual (EPI’s).
12. De quem é a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura
necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, do (a) empregado
(a) ou do (a) empregador (a)?
Do (a) empregador (a).
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13. E como fica a situação dos funcionários assintomáticos, mas que se encontram
afastados das atividades presenciais por terem tido contato com a doença em razão de um
familiar testar positivo para COVID-19?
Este empregado (a) deverá deve ser afastado de suas atividades presenciais, de forma a impedir o
contágio de outros trabalhadores, mas nada impede que este empregado (a) trabalhe de casa. Portanto,
se as atividades do trabalhador forem compatíveis com o trabalho remoto, é possível que ele continue
trabalhando normalmente de casa, pois o afastamento não decorreu de problema de saúde deste
trabalhador.
14. No caso de trabalho remoto, é necessário que o (a) empregador (a) elabore algum
documento?
Para que seja realizada esta transição do trabalho presencial para o remoto, nos conformes da lei, a
empresa não pode deixar de elaborar um aditivo contratual para formalizar esta alteração, indicando
expressamente quais serão as atividades que o trabalhador irá desempenhar, além de registrar neste
aditivo 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 (a) empregado (a).
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