
 
 

 

Prezado Associado, 

 

Com o advento da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 combinada 

com o Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, onde ambas dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento de saúde pública de importância 

internacional decorrente do corona vírus e pelas diversas medidas que vem 

sendo adotadas em todo território nacional, especialmente quanto a paralisação 

das atividades nos municípios de Foz do Iguaçu, Paranavaí e Londrina, 

preparamos o seguinte informativo acerca dos direitos trabalhistas, 

previdenciários, responsabilidade civil, penal e tributários voltados ao setor de 

segurança veicular. 

1. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - Dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019.  
 
Principais pontos da lei: a) O que é isolamento? É a separação de 
pessoas doentes ou contaminadas de maneira a evitar a 
contaminação ou propagação da doença. b) E a quarentena? É a 
restrição das atividades ou a separação de pessoas suspeitas de 
contaminação das pessoas que não estejam doentes;  
 
Importante: Podem entrar na quarentena ou no isolamento 
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte, mercadorias 
suspeitas e tudo o que for considerado suspeito para evitar possível 
contaminação ou propagação do vírus.  
c) Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na 
comunicação imediata de possível contatos com agentes infecciosos 
do coronavírus e da circulação em áreas consideradas como regiões 
de contaminação; 
 

2. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 17 DE MARÇO DE 2020 

- Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020. 



 
Principais pontos da portaria: a) o descumprimento das medidas 

acarretará na responsabilização civil, administrativa e penal dos 

infratores; b) se o descumprimento acarretar em ônus financeiro ao 

SUS, a AGU adotará medidas de reparação de danos materiais em 

face do infrator; c) o descumprimento da medida de quarentena, 

poderá acarretar ao infrator às sanções penais previstas nos artigos 

268 (propagar doença contagiosa) e 330 (desobediência) do Código 

Penal; d) força policial poderá ser acionada para o cumprimento das 

medidas, seja para encaminhar o agente infrator a sua residência ou 

para fechar estabelecimentos em desacordo com as normas de 

prevenção. 

3. SIMPLES NACIONAL: Resolução 152, D.O.U 18/03/2020 - Edição 
Extra - Prorroga o prazo para pagamento dos tributos:  
 
Principais pontos da Resolução: Os períodos de apuração de 
março, abril e maio de 2020 ficam com seus vencimentos 
prorrogados, sucessivamente, para 20 de outubro, 20 de novembro 
de 21 de dezembro de 2020. 
 

4. CUIDADOS, DIREITOS E DEVERES TRABALHISTAS: Sabe-se 
que o empresário assume o risco de sua atividade, porém, a CLT 
prevê que o judiciário balizará sua atuação pelo princípio da 
intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Ou seja, na 
situação em que estamos, alguns direitos podem ser negociados e 
prazos podem ser revistos. Além disso, devem ser obedecidos 
eventuais acordos e convenções coletivas no que dizem respeito a 
propagação de doenças. Em casos omissos, a recomendação do 
escritório é que todo acordo/ajuste realizado com o trabalhador seja 
realizado por escrito, prevenindo-se eventuais demandas 
trabalhistas. Agora, apresentamos os principais pontos da legislação 
trabalhista: 
 

4.1 HOME OFICCE – TELE TRABALHO: De acordo com o 
artigo 75-C da CLT, a prestação de serviços nessa modalidade deve 
constar expressamente do contrato individual de trabalho, que 
especificará as atividades realizadas pelo empregado. O teletrabalho 
pode ser estabelecido por mútuo consentimento entre empregado e 
empregador a partir de aditivo contratual. No caso de uma 
emergência eventual, no entanto, como no caso do Covid, a adoção 
do trabalho remoto é temporária e pode prescindir de algumas etapas 
formais, desde que respeitados os limites estabelecidos na legislação 
trabalhista e no contrato de trabalho. Embora o empregado esteja 
trabalhando em casa, o local contratual da prestação do serviço 
continua sendo a empresa. 
4.2 AMBIENTE SAUDÁVEL: A empresa deverá adotar todas as 
medidas para prevenção dos riscos ao trabalhador e aos seus clientes 
(normas de segurança e medicina do trabalho). Além disso, também 



 
deve instruir os empregados, por meio de ordens de serviço, sobre as 
precauções a tomar para evitar a propagação de doenças. O 
empregado, da mesma forma, tem o dever de observar as normas de 
segurança e medicina do trabalho e colaborar com a empresa na sua 
aplicação. 
4.3 FÉRIAS: Podem ser concedidas para a integralidade de 
empregados ou apenas para determinados setores da empresa. Os 
empregados contratados há menos de 12 (doze) meses gozarão, na 
oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período 
aquisitivo (CLT, art. 140). A legislação exige que seja feita 
comunicação à Superintendência Regional do Trabalho e ao sindicato 
representativo da categoria profissional no prazo mínimo de 15 
(quinze) dias antes do início das férias coletivas. Contudo, já surgem 
posicionamentos de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho no 
sentido da flexibilização de tal exigência, em virtude da 
excepcionalidade da situação. Alguns juristas também entendem que 
esse período de quarentena é uma espécie de afastamento 
justificado, pois está previsto em lei e não pode ser descontado do 
trabalhador. Infelizmente, até o momento não temos nada definido. 
Nossa recomendação é que seja realizado o pedido junto ao SRT em 
conjunto com um termo de acordo com o empregado.  
4.4 BANCO DE HORAS: Nos casos em que a empresa possua 
previsão de banco de horas, o empregado poderá ir para casa e 
depois realizar a compensação deste período. Na modalidade de 
banco de horas, está prevista a possibilidade de realização de até 
duas horas extras por dia, em regime de compensação, pelo prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.  
4.5 REDUÇÃO DE JORNADA COM REDUÇÃO 
PROPORCIONAL DE SALÁRIOS: O art. 2º da Lei 4.923/65 
estabelece que em situações de comprovada emergência, as 
empresas poderão, em caráter transitório, estabelecer: “redução da 
jornada normal ou do número de dias do trabalho, poderá fazê-lo, 
mediante prévio acordo com a entidade sindical representativa dos 
seus empregados, homologado pela Delegacia Regional do Trabalho,  
por prazo certo, não excedente de 3 (três) meses, prorrogável, nas 
mesmas condições, se ainda indispensável, e sempre de modo que a 
redução do salário mensal resultante não seja superior a 25% (vinte 
e cinco por cento) do salário contratual, respeitado o salário-mínimo 
regional e reduzidas proporcionalmente a remuneração e as 
gratificações de gerentes e diretores”.  
4.6 LICENÇA REMUNERADA: A empresa poderá conceder 
licença remunerada por mais de 30 dias. Porém, o empregado não 
terá direito as férias, fazendo jus apenas ao terço constitucional. As 
licenças inferiores a 30 dias não podem ser descontadas das férias 
do empregado. O empregador também pode ajustar, por escrito, que 
o período de afastamento seja utilizado para compensar eventuais 
horas extras antes laboradas, ou, alternativamente, que, no seu 



 
retorno, sejam cumpridas 2 horas extras por dia, por até 45 dias, para 
compensar o período de licença.  
4.7 SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARA 
QUALIFICAÇÃO (LAY OFF): A legislação (CLT, art. 476-A) autoriza 
a suspensão do contrato de trabalho por um período de dois a cinco 
meses para participação do empregado em curso ou programa de 
qualificação profissional oferecido pelo empregador. Durante este 
período o empregado receberá do FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) bolsa de qualificação profissional, ficando a empresa 
liberada do pagamento de salários. Para que se estabeleça o lay off, 
a legislação exige a expressa autorização por negociação coletiva e 
a aquiescência formal do empregado e a efetiva participação no curso 
de qualificação profissional. Vale esclarecer que durante o período da 
suspensão do contrato de trabalho as empresas cessam os 
recolhimentos para o FGTS e INSS em favor do afastado durante o 
período do afastamento. O escritório não tem conhecimento de 
nenhuma empresa no ramo de segurança veicular que já tenha 
adotado esta medida, sendo de interesse de todos que o assunto seja 
levantado para eventual utilização.  
4.8 PARALISAÇÃO TRANSITÓRIA DAS ATIVIDADES – 
DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA -  A legislação 
(CLT, art. 61, §3º) possibilita ao empregador recuperar posteriormente 
o tempo perdido mediante a exigência de compensação pelo 
empregado, que realizará horas extras, até o limite de duas por dia, 
durante 45 dias por ano, contínuos ou não. 
 
5. CUIDADOS E DEVERES – PREVIDÊNCIA SOCIAL:  
 
5.1 TRABALHADORES INFECTADOS COM A DOENÇA: 
Caso o empregado tenha sido diagnosticado como portador do novo 
Coronavírus, o empregador deve arcar com o pagamento dos 
primeiros quinze dias de afastamento do empregado, e a previdência 
pagará o benefício previdenciário a partir do 16º dia. 
5.2 TRABALHADORES COM SUSPEITA DA DOENÇA: O 
isolamento é medida necessária a ser tomada para evitar o contágio 
a outras pessoas, a ser avaliado por um médico, que determinará o 
período desse afastamento. Esse período será de interrupção do 
contrato de trabalho (em que o trabalhador não trabalha, mas recebe 
seus salários normalmente). O mesmo deve acontecer com 
autônomos, estagiários e empregados terceirizados, sendo que, neste 
último caso, a empresa prestadora de serviços deve ser comunicada 
de imediato. 
5.3 NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO FÍSICO NO INSS PELO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – O INSS realizará os atendimentos 
de forma remota, sendo todo contato realizado pelo nº 135. 

Lembrando que se as medidas não forem observadas a empresa 
incorrerá nas sanções previstas na Portaria Interministerial nº 5, 
de 17 de março de 2020. 



 
 

6. PUBLICAÇÕES PORTARIAS DENATRAN:  O DENATRAN ainda 
não realizou nenhum comunicado a cerca do vencimento das 
Portarias neste período de crise. Ressaltamos que todos os 
vencimentos relacionados aos associados da APOIA serão 
devidamente acompanhados por nossa assessoria jurídica.  

 

 

Curitiba (PR), 19 de março de 2020. 

  

 

   

       EVERTON PEDROSO   FERNANDA KRUSCINSKI 

Presidente APOIA   OAB/SC 35.553 


