
 

 

 

 

 

 

ª

º

º



P á g i n a  | 2 

 

ª

º

º

 

1. Seguindo as atualizações legislativas decorrentes da pandemia COVID-19, e no intuito de 

manter atualizados nossos clientes e parceiros quanto as soluções jurídicas para este momento de 

contingenciamento, seguem as orientações jurídicas a partir das publicações da Lei nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020 e da Portaria 356, de 11 de março de 2020.  

 

2. A Lei nº 13.979 dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas pelo enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do Covid-19, com o objetivo de proteção da coletividade, 

sendo regulamentada quanto a sua operacionalização pela Portaria nº 356 de 11 de março de 2020. 

 

3. O artigo 3º da Lei nº 13.979 estabelece dentre outras medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública atual o Isolamento e Quarentena. 

 

4. A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, 

em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão 

local.  

 

5. A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e 

devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do 
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Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada 

no Diário Oficial e amplamente divulgada pelos meios de comunicação. 

 

6. Conforme artigo 3º, § 1º, da Portaria 356 de 11 de março de 2020, a medida de isolamento 

somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por recomendação do agente de 

vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por 

até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão. 

 

7. Conforme determinação da Lei 13.979, será considerado falta justificada ao serviço público 

ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas de isolamento. Deste 

modo, no prazo inicial de 14 dias, é de responsabilidade do empregador o pagamento de salários. 

 

8. Em anexo a esse parecer, segue orientações práticas às empresas para os seguintes casos: 

 

a) FUNCIONÁRIO INFECTADO; 

b) FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM CONTATO COM O INFECTADO; 

c) FUNCIONÁRIOS QUE NÃO TIVERAM CONTATO; 

d) FUNCIONÁRIOS DO GRUPO DE RISCO; 
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9. Por fim, não se deve descuidar dos procedimentos gerais de controle da epidemia, como a 

utilização obrigatória de máscara, distribuição setorizada de álcool gel, bem como a higienização 

constante dos ambientes da empresa. 

 

10.  Essas são as principais orientações sobre a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Portaria 

nº 356, de 11 de março de 2020. 

 
 

 
Campo Grande - MS, 13 de Julho de 2020. 

BITTENCOURT, BRITO FILHO E PASQUALOTTO – BFPlaw 

Advogados associados 
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ANEXO I  

 PROTOCOLO DE MEDIDAS INTERNAS QUANTO AO PROCEDIMENTO 
COM FUNCIONÁRIOS INFECTADOS PELO COVID-19 

 
 

 

FUNCIONÁRIO INFECTADO 

• No caso do colaborador que tenha testado positivo para a COVID-19, a orientação deve ser 

para que fique em casa, afastado do trabalho, e que o mesmo procure a unidade de saúde mais 

próxima da sua casa. 

• Ao comparecer na unidade de saúde o médico poderá determinar a medida de isolamento, 

por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, assim 

como fará encaminhamento pra exames laboratoriais. 

• O empregado infectado pelo vírus vai se submeter às mesmas regras dos demais doentes, 

isto é, o empregador paga os primeiros quinze dias e a previdência paga o benefício do auxílio 

doença, em caso de preenchimento dos requisitos. 

• O seu retorno ao trabalho somente ocorrerá após a realização de novos testes que o 

considere livre e não transmissor da doença. 
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FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM CONTATO COM O INFECTADO 

• Para os funcionários que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 

a recomendação é permanecer em quarentena por 14 dias e ficar alerta para o surgimento de 

algum sintoma de síndrome gripal. 

• A partir do início dos sintomas e até o 7º dia, o teste recomendado é o molecular (RT-PCR). 

A partir do 7º dia após o início dos sintomas, a recomendação é o teste sorológico.  

• Deste modo, a empresa deve encaminhar esses trabalhadores para o home office e no caso 

de surgimento de sintomas, devem ser orientados a primeiramente fazer o teste e caso positivo 

procurar a unidade mais próxima de saúde. 

 

FUNCIONÁRIOS QUE NÃO TIVERAM CONTATO 

• Os funcionários que não tiveram contato devem seguir trabalhando normalmente, sempre 

atentos aos procedimentos gerais de controle da epidemia, como a utilização obrigatória de 

máscara, distribuição setorizada de álcool gel, bem como a higienização constante dos ambientes 

da empresa.  

 

FUNCIONÁRIOS DO GRUPO DE RISCO 

• Importante ressaltar que não há nada na lei que determine obrigatoriedade de afastar, 

inclusive de serviços essenciais, profissionais que fazem parte do chamado grupo de risco. 



P á g i n a  | 7 

 

ª

º

º

• Contudo há uma orientação para que quem esteja no grupo de risco receba um cuidado 

ainda maior por parte das organizações. Portanto, muitas aderiram, dentre outras medidas, à 

antecipação de férias e suspensão do contrato com funcionários desse grupo, ou ainda o 

encaminhamento para o home office. 

• Importante: o empregador é responsável por garantir o bem-estar de todos os seus 

funcionários, portanto a empresa que burlar as determinações de isolamento social será punida 

administrativamente, podendo perder seu alvará de funcionamento e pagar multa. 

  


