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RECOMENDAÇÃO Nº (...) / 2020 

  

(empresa)  

  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelo(a) Procurador(a) do Trabalho in fine 

assinado(a), com fundamento na Constituição da República, arts. 7º, XIII, XIV, XXII e 

XXXIII, 127, 196, 200 e 227, na Lei Complementar n. 75/93, arts. 5º, III, “e”, 6º, XX, 83, 

V, e 84, caput, e na Lei n. 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde). 

CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo 

coronavírus pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, assim como 

a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional emitida 

pela mesma entidade em 30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO que existem 7 (sete) coronavírus humanos conhecidos, entre os quais 

estão incluídos os causadores da SARS (síndrome respiratória aguda grave), da 

síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e da COVID-19;  

CONSIDERANDO que, no âmbito interno, a Portaria nº 188 MS/GM, de 3 de fevereiro 

de 2020, declarou “emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN) em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV)” e a Portaria nº 454 

MS/GM, de 20 de março de 2020, declarou, “em todo o território nacional, o estado de 

transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19)”; 

CONSIDERANDO que medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (COVID-19) têm sido estabelecidas por diversos diplomas 

jurídicos, a exemplo da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Portaria nº 356, de 

11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, e de leis e atos normativos estaduais e 

municipais; 

CONSIDERANDO que, como o comportamento do vírus, os modos de transmissão e o 

comportamento da doença estão sendo estudados à medida que os casos são 

identificados, em especial em países com diferentes características climáticas e 
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socioambientais, as medidas de segurança também serão atualizadas e que, portanto, 

o presente documento deve ser acompanhado da atualização dos canais oficiais da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS) e da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

CONSIDERANDO que os sintomas variam de leves a muito graves, podendo chegar ao 

óbito, prevendo-se que o período de incubação (tempo entre a exposição ao vírus e o 

aparecimento dos sintomas) pode variar de 2 a 14 dias, e que pessoas portadoras do 

vírus sem manifestação ou com manifestações leves dificultam o controle e aumentam 

a chance de propagação dos casos; 

CONSIDERANDO que a transmissão ocorre de pessoa a pessoa a partir de gotículas 

respiratórias ou contato próximo;  

CONSIDERANDO que existem grupos populacionais mais vulneráveis, idosos, pessoas 

com deficiência, com doenças crônicas, ou imunocomprometidos, gestantes e lactantes; 

CONSIDERANDO que, o art. 4º, da Portaria nº 454 MS/GM, de 20 de março de 2020, 

determina que “as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade devem observar o 

distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades 

estritamente necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos 

esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com 

concentração próxima de pessoas”; 

CONSIDERANDO que empregadores poderão adotar medidas como o teletrabalho e a 

concessão de férias coletivas e, em diálogo com as respectivas entidades sindicais 

profissionais, negociar a antecipação de férias individuais, o aproveitamento e a 

antecipação de feriados, a realização de banco de horas, entre outras alternativas que 

objetivem a manutenção dos empregos; 

CONSIDERANDO que, diante do quadro de pandemia, é necessário esforço conjunto 

de toda a sociedade para conter a disseminação da doença (COVID-19) e que, no Brasil, 

a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/90 prevê que a saúde é direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício (art. 2º, caput), mas também deixando claro que o dever do Estado "não exclui 
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o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade" (§ 2º).  

CONSIDERANDO que atividades rurais podem se desenvolver em circunstâncias 

capazes de disseminar a transmissão do vírus, como, entre outras, o transporte de 

trabalhadores para frentes de trabalho e o alojamento de trabalhadores nos 

estabelecimentos; 

 

RECOMENDA que sejam observadas, em caráter urgente, as seguintes providências: 

 

DESENVOLVER plano de contenção/prevenção de infecções, observadas as 

determinações e recomendações das autoridades locais, mediante adoção de medidas 

para evitar a exposição dos trabalhadores próprios ou terceirizados no ambiente de 

trabalho e, assim, também a propagação dos casos para a população em geral, devendo 

ser adotadas, entre outras, as medidas abaixo: 

 

1 – MEDIDAS GERAIS 

1.1 - FORNECER espaço para lavagem adequada das mãos, provido de água corrente, 

sabonete líquido, papel toalha (vedado o uso de toalhas coletivas), e lixeira dotada de 

sistema de abertura sem contato manual, e, no caso de ausência deste ou de sua 

distância em relação ao local de trabalho, álcool gel a 70% ou outro sanitizante 

equivalente. 

1.2 - REALIZAR a limpeza minuciosa diária nas ferramentas, bancadas, das instalações 

sanitárias de uso comum, refeitórios, veículos eventualmente utilizados no transporte 

(sobretudo nas superfícies e pontos de contato com as mãos do motorista e dos 

passageiros, como portas, maçanetas, volantes, bancos, cintos, balaústres, corrimão e 

apoios em geral) e alojamentos (sobretudo nos locais onde a maioria dos trabalhadores 

mantém contato físico permanente, como maçanetas das portas, pias, bebedouros e 

janelas), com utilização de produtos que impeçam a propagação do vírus, a exemplo de 

álcool líquido a 70%, solução de água sanitária, ou outro desinfetante indicado para essa 
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finalidade, observando o procedimento operacional padrão definido pelas autoridades 

sanitárias. 

1.3 - FORNECER aos profissionais responsáveis pelas atividades de limpeza e 

higienização equipamentos de proteção individual adequados aos riscos e em perfeito 

estado de conservação, segundo as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias, 

compreendendo, no mínimo: óculos de proteção ou protetor facial; máscara apropriada 

parar esse fim; avental; luvas de borracha com cano longo; botas impermeáveis com 

cano longo; gorro, para procedimentos que geram aerossóis; e garantir a higienização 

frequente das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%. 

1.5 - PERMITIR a realização de teletrabalho (ou home office) para funções compatíveis 

com essa forma de prestação de trabalho. 

1.6 - ORIENTAR os trabalhadores a: 

a) Não utilizarem equipamentos dos colegas de trabalho, como fones, luvas, demais 

equipamentos de proteção individual, que, consoante se infere do próprio nome, devem 

ser fornecidos individualmente, e aparelhos de telefone; 

b) Zelar pela manutenção e limpeza dos espaços de convivência e ferramentas, em 

conformidade com o plano de contenção/prevenção de infecções; 

c) Seguir demais recomendações dos órgãos de saúde, para evitar contaminações 

próprias ou de colegas de trabalho, a exemplo da não ocorrência de aglomerações, da 

forma adequada de higienização das mãos, braços, rosto e outras partes do corpo que 

podem ser vias de acesso do vírus ao organismo, da utilização de produtos assépticos, 

como álcool em gel a 70%, e da necessidade de evitar contatos com olhos, boca e nariz 

e de cobrir o rosto quando tossir ou espirrar com os cotovelos ou lenço de papel, que 

deve ser imediatamente descartado. 

1.7 - ELABORAR procedimento escrito sobre a autoavaliação e o autocuidado, 

divulgando-o aos trabalhadores, para identificação de potenciais sinais e sintomas da 

COVID-19, promovendo o posterior isolamento e encaminhamento aos serviços de 

saúde na hipótese de identificação de casos suspeitos. 
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1.8 - FORNECER máscaras apropriadas para evitar a propagação do vírus para o 

trabalhador com suspeita de contaminação e os demais que tiveram contato com ele ou 

estiverem realizando seu atendimento. 

1.9 – EVITAR a permanência de número elevado de trabalhadores nos dormitórios, 

liberando-os, quando possível, para retorno a suas residências no final do dia, ou 

providenciando realocação com ampliação dos espaços de alojamento. 

1.10 – AFIXAR, nos alojamentos, em local visível aos trabalhadores, informações 

sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção da COVID-19 (novo 

coronavírus). 

1.11 - FLEXIBILIZAR os horários de trabalho, com possibilidade de escalonamento em 

turnos e sistemas de rodízio, para evitar aglomerações e proximidade entre os 

trabalhadores, bem como organizar as frentes de trabalho e refeitórios de modo a evitar 

proximidade inferior a 2 (dois) metros; 

1.12 - ESTABELECER política de flexibilidade de jornada para seus trabalhadores, 

quando os serviços de transporte, creches, escolas, dentre outros, não estiverem em 

funcionamento regular e quando comunicados por autoridades. 

1.13 - ESTABELECER política de flexibilidade de jornada para que os trabalhadores 

atendam  familiares  doentes  ou  em  situação  de vulnerabilidade à infecção pelo 

coronavírus e obedeçam à quarentena e às demais orientações dos serviços  de  saúde,  

observado  o  princípio  da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CF/88), ABSTENDO-

SE de considerar as ausências ao trabalho ou a adaptação da prestação de serviços em 

tais casos como razão válida para sanção disciplinar ou o término de uma relação de 

trabalho, podendo configurar-se ato discriminatório, nos termos do artigo 373-A, II e III, 

da CLT, e do artigo 4º da Lei n. 9.029/1995. 

1.14 – PERMITIR que trabalhadores de grupos vulneráveis, como idosos, gestantes, 

lactantes e pessoas com deficiência, com doenças crônicas ou imunocomprometidas, 

permaneçam em suas residências, adotando medidas previstas na legislação para 

manutenção dos vínculos empregatícios, a exemplo de teletrabalho (quando possível), 
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licença remunerada, concessão de férias individuais ou coletivas, antecipação de férias 

individuais (limitada a um período de férias), aproveitamento e a antecipação de feriados 

e realização de banco de horas, observado o princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, 

VI, da CF/88). 

1.15 – OBSERVAR que as ausências ao trabalho ou as alterações na prestação de 

serviços de trabalhadores dos grupos vulneráveis decorrentes de adoção de 

recomendações para evitar o contágio pela COVID-19 não poderão ser considerados 

como razão válida para sanção disciplinar ou término de relação de emprego, sob pena 

de configurar ato discriminatório, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.029/95, do art. 373-A, 

II e III, da CLT, e do art. 13 da Convenção nº 155 da OIT. 

1.16 - NEGOCIAR com o Sindicato da Categoria Profissional respectivo as 

consequências da ausência ao trabalho fora das situações previstas na Lei n° 

13.979/2020, bem como eventuais planos para redução dos prejuízos econômicos 

sofridos e seu impacto na manutenção do emprego e da renda dos trabalhadores, 

mediante adoção de medidas como: a. Adoção de trabalho remoto (teletrabalho/home 

office) nas atividades em que for viável; b. Flexibilização de jornada; c. Redução de 

jornada e adoção de banco de horas; d. Concessão imediata de férias coletivas e 

individuais; e. Concessão de licença remunerada aos trabalhadores; f. Suspensão dos 

contratos de trabalho (lay off), com garantia de renda, para fins de qualificação (art. 476-

A da CLT); h. Outras medidas passíveis de adoção pela respectiva empresa ou setor de 

atividade econômica, com especial atenção para a garantia de renda e salário. 

1.17- GARANTIR que o SESTR – ou, na sua ausência, o preposto indicado no item 

31.6.6 da NR-31 - permaneça em contato com a Vigilância Epidemiológica Municipal, 

com vistas à adoção de medidas preventivas no ambiente de trabalho, orientadas às 

políticas locais estabelecidas. 

1.18 - IMPLEMENTAR, de forma integrada com a empresa prestadora de serviços, todas 

as medidas de prevenção ora recomendadas, de forma a garantir-se o mesmo nível de 

proteção a todos os trabalhadores do estabelecimento, considerando-se a 

responsabilidade direta de o contratante de serviços terceirizados “garantir as condições 
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de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado 

em suas dependências” (art. 5-A, § 3º, da Lei 6019/74). 

1.19 - ADVERTIR os gestores dos contratos de prestação de serviços terceirizados 

quanto à responsabilidade da empresa contratada em adotar todos os meios necessários 

para conscientizar e prevenir seus trabalhadores acerca dos riscos do contágio do novo 

coronavírus (SARS-COV-2) e da obrigação de notificação da empresa contratante, 

quando do diagnóstico de trabalhador com a doença (COVID-19). 

 

2 – TRABALHADORES ADOECIDOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19 

2.1 - ACEITAR, para fins de afastamento por motivo de saúde, se não houver como 

efetuar consulta por médico do SESTR, autodeclaração1 escrita ou gravada 

(apresentada por qualquer meio, inclusive aplicativos de mensagens) do empregado 

quanto à presença de sintomas da COVID-19 , considerando-se que é dever de todos, 

inclusive empregadores, envidar esforços para conter o alastramento da enfermidade, 

sob pena, até mesmo, de possibilidade de responsabilização criminal (art. 268 do CP), e 

que o comparecimento presencial a unidades de saúde para obtenção de atestados, na 

hipótese de sintomas leves e ausência de dificuldade respiratória, não é recomendado 

por autoridades de saúde, ante o risco de superlotação e de contaminação, aplicando-

se o disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 13.979/20202; 

2.1.1 - Fica o empregador CIENTIFICADO que, em conformidade com art. 3º, §1º, da 

Portaria nº 454 MS/GM, de 20 de março de 2020, “o atestado emitido pelo profissional 

médico que determina a medida de isolamento será estendido às pessoas que residam 

no mesmo endereço, para todos os fins, incluindo o disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020”. 

 
1 A autodeclaração falsa, uma vez comprovada, pode configurar os crimes previstos nos arts. 171 ou 299 
do Código Penal, além de sujeitar o empregado às sanções decorrentes do exercício do poder diretivo 
patronal. 
2 “Será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência 
decorrente das medidas previstas neste artigo”. 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO  

 

 
 

 
8 

2.2 – GARANTIR, sob pena de responsabilização, inclusive criminal, nos termos dos 

arts. 267 e 268 do Código Penal, o isolamento dos trabalhadores alojados que estiverem 

com suspeita de doença infectocontagiosa, conforme estabelece o item 31.23.5.5 da NR-

31. 

2.2.1 – Na hipótese de não ser possível o isolamento do trabalhador em seu próprio 

domicílio, providenciar o isolamento em hotéis ou pousadas, ou, em caso de 

impossibilidade, em dormitório do estabelecimento separado dos demais, bem ventilado, 

devendo o empregador atender às orientações das autoridades sanitárias relacionadas 

ao protocolo de manejo clínico do coronavírus. 

2.3 - CUMPRIR as orientações de manejo terapêutico da Síndrome Gripal na APS 

(Ministério da Saúde, 2020), no que diz respeito ao isolamento e cuidados para os 

pacientes com esse diagnóstico, conforme orientação das autoridades sanitárias, entre 

as quais: 

a) Respeitar o período de isolamento do trabalhador indicado pelas autoridades 

sanitárias; 

b) Propiciar, no mínimo, a revisão do caso por profissionais de saúde habilitados, a cada 

48 horas, preferencialmente por telefone, providenciando consulta presencial se houver 

necessidade de exame físico; 

c) Garantir ao trabalhador em isolamento o devido repouso, bem como o oferecimento 

de todos os insumos necessários, alimentação balanceada, boa oferta de líquidos e a 

medicação indicada pelos profissionais de saúde para tratamento ou controle de 

sintomas, que devem ser entregues por pessoal devidamente treinado e equipado para 

a prevenção do contágio; 

d) Aos trabalhadores adoecidos e aos seus cuidadores, deve estar disponível, em 

quantidade suficiente, equipamentos de proteção individual e coletivas, como máscaras 

protetoras, álcool gel a 70%, álcool a 70%, luvas e local para higienização das mãos com 

água corrente e sabão e utilização de papel toalha. 

2.4 – VEDAR o ingresso, nas dependências da empresa, de trabalhador ou prestador de 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO  

 

 
 

 
9 

serviços com sintomas respiratórios, entendidos esse como tosse seca, dor de garganta 

ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre e GARANTIR seu imediato 

afastamento das atividades, nos termos do art. 2º da Portaria nº 454 MS/GM, de 20 de 

março de 2020, mantida a remuneração (art. 60, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

 

3 –TRANSPORTE DE TRABALHADORES 

3.1 – GARANTIR, quando possível, que o deslocamento dos trabalhadores ocorra em 

horários de menor movimentação de pessoas, para evitar a exposição a aglomerações, 

em hipótese de utilização de transporte coletivo de passageiros, adotando-se medidas 

de flexibilização da jornada ou, ainda, mediante custeio de transporte particular ou 

fretado.  

3.2 – GARANTIR a flexibilização dos horários de início e fim da jornada, com vistas a 

evitar a coincidência com horários de maior utilização de transporte público e, em caso 

de fornecimento do transporte pelo próprio empregador, garantir a ampliação das linhas 

disponibilizadas, a fim de reduzir o número de trabalhadores transportados 

simultaneamente. 

3.3 - REOGARNIZAR o transporte dos trabalhadores para as frentes de trabalho, de 

modo a reduzir o número de passageiros transportados simultaneamente, com vistas a 

diminuir os riscos de contaminação, inclusive com a ampliação da frota de veículos 

utilizados ou com a ampliação do número de viagens de ida e retorno feitas por cada 

veículo, de modo que seja observada a necessidade de afastamento entre passageiros, 

de no mínimo, 1 (um) metro. 

3.4 – DISPONIBILIZAR, em local de fácil acesso ao motorista e aos passageiros, 

preferencialmente na entrada e na saída dos veículos, álcool em gel a 70%.  

3.5 – GARANTIR a circulação com janelas e alçapões de teto (caso existentes) abertos 

para manter o ambiente arejado. 

3.6 - AFIXAR, em local visível aos passageiros, informações sanitárias sobre 

higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo Coronavírus). 
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3.7 - EVITAR, sempre que possível, o transporte de trabalhadores de municípios 

distantes para a prestação de serviços, conferindo preferência à mão de obra local. 

As medidas adotadas quanto ao cumprimento das recomendações acima deverão ser 

informadas a esta Procuradoria do Trabalho no prazo de X dias, sobretudo no que tange 

ao Plano de Contingência a ser elaborado para redução da exposição dos trabalhadores 

a situações de risco. 

 

Local e data. 

 

 


