
RELATÓRIO DE ATIVIDADESRetorno as atividades presencias e a vacinação 

Setembro - 2021



Sobre o que falaremos hoje? 

Trabalho na pandemia e retomada 

Atuação judiciária 

e precauções sanitárias 



Decreto 10282/20 – Indústria 

como atividade essencial 

Atividade de produção foram 

mantidas , com respeito as 

demais regras sanitárias 

Para funcionários 

administrativos, foram 

adotados novos regimes 



Trabalho na pandemia e retomada 



deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, 
qalteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja 
mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.ue

especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.

Art. 62, III
Arts. 75 A até 75 E

• Deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho,

que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.

• Alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja

mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.

• 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 empregado, serão previstas em contrato

escrito. Sem integração de rembolsos.

• O empregador deverá instruir os empregados quanto às precauções

a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.

• Não há controle de jornada



https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/04/19/regras-para-home-office-estao-em-13percent-dos-acordos-coletivos-firmados-em-2020.ghtmlEm 2019, apenas 1,2% das negociações faziam

menção ao home office, enquanto em 2020 foram

13,7%.

Os setores com a maior proporção de negociações que tratam do tema

são os serviços (17,5%) e o comércio (16,3%).

Na indústria, o percentual foi menor (9,7%), o

que pode ser explicado pela dificuldade de se

executar remotamente a maioria das atividades

do segmento.

A definição de normas relacionadas ao fornecimento de

equipamento ou infraestrutura e à concessão ou suspensão de

auxílios. Paralelamente, foram identificadas cláusulas que tratavam

da redução de jornada, da

suspensão de contrato de trabalho e do pagamento de auxílios que

mencionavam, de modo secundário, o home office.

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/04/19/regras-para-home-office-estao-em-

13percent-dos-acordos-coletivos-firmados-em-2020.ghtml

Trabalho na pandemia e retomada 



Trabalho na pandemia e retomada 



O teletrabalho é uma tendência , 

mas hoje temos um consolidação do 

trabalho híbrido

Existe na lei regulação que oferece 

segurança jurídica aos 

empregadores

A negociação coletiva é uma 

alternativa para categorias ou 

empresas

Ferramentas de gestão, treinamento 

de líderes e acompanhamento de 

funcionários, são medidas 

recomendadas



Obrigatório Não Obrigatório

Coletivo Individual



TRT 2  - Confirmação de justa causa 

de funcionária que não se vacinou
(1000122-24.2021.5.02.0472)

• Exercício do trabalho em hospital;

Pontos relevantes:

• Recusa expressa da funcionária;

• Orientação do empregador;

• Divulgação de informações



Atuação judiciária e precauções sanitárias 

! Recomendações e pontos de atenção

• Importante destacar que as discussões aqui colocadas ainda estão em desenvolvimento, e

que a análise do caso concreto é imprescindível para a definição da melhor resposta possível;

• A observância de todos as normas sanitárias estatais, inclusive as municipais, é fator

relevante para diminuir a incidência de problemas e permitir uma adequada defesa técnica

em caso de necessidade.

• Importante também que a empresa, juntamente com seus responsáveis por SST , discutam,

implementem e documentem o cumprimento de protocolos internos adequados a suas

especificidades.



Atuação judiciária e precauções sanitárias 

! Recomendações e pontos de atenção

• Decreto Estadual n. 64.884/2020, Lei Federal n. 13.979/2020 no Decreto Federal n. 10.282/2020

• PORTARIA CONJUNTA Nº 20, DE 18 DE JUNHO DE 2020 (MIN .ECON. E MIN. SAÚDE) - Estabelece as

medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da

COVID-19 nos ambientes de trabalho (orientações gerais).

• PORTARIA Nº 1.565, DE 18 DE JUNHO DE 2020 (MIN. SAÚDE) - Estabelece orientações gerais visando à

prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental

da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o

convívio social seguro

• Portaria Centro de Vigilância Sanitária /SP - 20, de 23-07-2020 - Disciplina, no âmbito do Sistema Estadual

de Vigilância Sanitária – Sevisa, a atuação das clínicas, serviços e empresas de medicina do trabalho no

enfrentamento da pandemia da Covid-19.
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