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1) BREVE INDICAÇÃO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS DESSE 

PERÍODO 

As MP’s 921 de 07/02/2020 e 924 de 13/03/2020 tratam de crédito 

extraordinário em favor dos Ministérios da Defesa, Educação e Saúde para fins 

de combate ao coronavírus. 

A MP 925 de 18/03/2020 trata de medidas emergenciais para aviação civil. 

A MP 926 de 20/03/2020 trata condições para aquisição de bens, serviços 

e insumos destinados em enfrentamento da covid. 

A MP 929 de 25/03/2020 trata de crédito extraordinário aos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das Relações Exteriores, da 

Defesa e da Cidadania. 

A MP 932 de 31/03/2020 trata Altera as alíquotas de contribuição aos 

serviços sociais autônomos. 

A MP 933 de 31/03/2020 trata de suspensão do ajuste anual de preços de 

medicamentos para o ano de 2020. 

A MP 934 de 01/04/2020 trata de normas excepcionais sobre o ano letivo 

educacional de 2020. 

A MP 936 de 01/04/2020 institui o Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares 

para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências.  

 

2) Dispositivos extras e que acompanham a aplicação das 

MP’s 

O Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020 Reconhece, para os fins do art. 

65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 

de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República 

encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.  
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A Lei nº 13.979 de 06/02/2020 dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.  

Mas, apesar destas citações anteriores interferirem mesmo que 

indiretamente na segurança e saúde do trabalho, as que realmente interferem 

são: 

a) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 905, DE 12 DE NOVEMBRO DE 

2019 

Esta Medida Provisória é anterior ao período da pandemia, então, pergunta-

se o que ela interessa nesse momento? 

Pois bem, o Contrato Verde e Amarelo era uma modalidade de contrato de 

trabalho com redução dos encargos trabalhistas pagos pelas empresas, destinado 

incentivar o primeiro emprego.  

Algumas ponderações à segurança e saúde do trabalho ocorreram 

e devem ser levadas em conta tão somente durante seu período de 

vigência, ou seja, de 12/11/2019 a 20/04/2020. 

Entretanto, a maior alteração a ser observada nesta MP está 

relacionada ao ACIDENTE DE TRAJETO, que somente deixou de ser 

considerado durante a vigência da MP 905/2019, ou seja de 

12/11/2019 a 20/04/2020. 

 

b) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº6, de 20/3/2020, e 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (Trabalho e Previdência. Saúde Pública. Estado de Emergência. 

Calamidade Pública. Coronavírus). 

 

c) MEDIDA PROVISÓRIA N. 928, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

Altera a Lei 13.979/2020 (dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2020&jornal=515&pagina=1&totalArquivos=189
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2020&jornal=515&pagina=1&totalArquivos=189
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=619&pagina=1&data=22/03/2020&totalArquivos=3
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=23/03/2020&totalArquivos=6
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coronavírus responsável pelo surto de 

2019.), que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância 

internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 

2019, e revoga o art. 18 da Medida 

Provisória 927, de 22/3/2020 

(Trabalho e Previdência. Saúde 

Pública. Estado de Emergência. 

Calamidade Pública. Coronavírus).  

 

3) PONDERAÇÕES DA MP927 e MP928  

Importante ressaltar que a Medida Provisória tem duração de 120 dias e 

neste período precisa ser analisado pelo Congresso Nacional para que seja 

convertida em lei.  Caso a empresa e/ou o Técnico de Segurança do Trabalho 

opte por aplicar qualquer uma das medidas previstas neste documento, convém 

orientar sobre os possíveis riscos na interpretação da norma por parte do 

judiciário e dos auditores fiscais do trabalho. 

Destaquemos pontos importantes: 

O Artigo 1º da MP927 dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão 

ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e 

para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do covid-19, decretada pelo Ministro de 

Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei nº 

13.979 (06/02/2020).  Aplicando-se o conteúdo desta MP durante o estado de 

calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e, para 

fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos do disposto no 

art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

Acesse nosso site. 

https://www.valeriowagner.com.br/cursogoonline/
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Portanto, reconhecido o instituto de FORÇA MAIOR tendo em vista a atual 

situação ser imprevisível e reconhecida como calamidade pública. 

O Artigo 2º da MP927 dispõe que durante o estado de calamidade pública 

a que se refere o artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar 

acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo 

empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos 

normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na 

Constituição.  

Este ponto trás relevante importância para as partes e, necessita da 

interferência do profissional da área de segurança e saúde do trabalho por 

exemplo. Isso em decorrência da participação coletiva no bom andamento da 

empresa, para que seja possível a garantia do emprego, a garantia do bom 

andamento empresarial e, principalmente, a segurança e saúde de todos, 

especialmente do trabalhador e de sua família. 

Então, que tal revisar os planos e programas e adequar a situação a atual 

demanda documentando e garantindo que sua atitude pode salvar vidas, 

melhorar o contrato de trabalho e seus reflexos na vida pessoa, e, ainda, 

melhorar o segmento. 

O Artigo 4º da MP927 dispõe que durante o estado de calamidade pública 

a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime 

de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de 

trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, 

independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado 

o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho.  

Importante salientar que o operador da segurança e saúde do trabalho 

também deve agir na atividade de teletrabalho ou trabalho remoto, destacando 

que a atividade a ser desempenhada pelo empregado demanda fiscalização e 

orientação tanto quanto fosse presencial, especialmente pelo fato de que o 

tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada não 

constitui tempo à disposição, prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão.  
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Ou seja, temos aqui situações que demandam tratativas de diálogo diário 

por parte do TST, pois, a meu ver, observo oportunidades de discussão futura da 

saúde do trabalhador. 

Outrossim, muito se questiona da necessidade de se cumprir ou não o 

disposto nos Artigos 15 e 16 da MP927, tendo em vista a suspensão da 

obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e 

complementares, exceto dos exames demissionais. E, que durante o estado de 

calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de 

realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, 

previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.  

Destaque-se: 

 Suspensão dos exames médicos exceto demissinonal, para mim, segue 

regra mais pode ter exceções, e, caso necessário deve ter exceções, 

especialmente pela situação de insegurança que vivemos. Ou seja, caso o 

funcionário precise de atendimento e seja possível, não se vislumbra 

impedimento, está suspenso, não proibido, e, antes de remediar, melhor 

prevenir.  

 No caso dos treinamentos previstos em NR está suspenso, salvo sendo por 

EAD, devendo-se observar o conteúdo prático. 

 Manutenção das CIPA atuais e suspensão das eleições.  

 Consequentemente, altera-se, também, a obrigatoriedade de fiscalização 

por parte do auditor fiscal do trabalho, que, durante o estado de calamidade, o 

auditor fiscal deve atuar em caráter orientador e não punitivo. Mais isso não quer 

dizer que não poderá punir em casos absurdos de desrespeito à legislação. Então, 

se você pode faça a diferença. 

A MP928 revogou o Artigo 18 que dispunha da possibilidade de suspensão 

do contrato de trabalho pelo prazo de até quatro meses, para participação do 

empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial 

oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de entidades responsáveis 

pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. Mais isso não 

quer dizer que você por si próprio não pode se qualificar buscando alternativas 
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de ensino e aprendizado. E, você operador da segurança e saúde do trabalho 

deve incentivar e também se atualizar. 

Então, precisamos assimilar que ao falarmos sobre as relações de trabalho 

também estamos de certa forma falando sobre a segurança e saúde do trabalho, 

e, que todas as decisões precisam ser pautadas na legislação e no bom senso, 

promovendo um gerenciamento de riscos, prevenções e implementações de 

possíveis segundos e terceiros planos, já que falamos de uma medida provisória 

que depende de aprovação para que seja convertida em lei. 

O bom senso e adequações com flexibilização quanto aos regramentos 

legais dependerá de eventual aprovação do judiciário caso trabalhador e 

empregador demande em ações judiciais. Aqui posso citar o fato do príncipe, já 

comentando na mídia desde o início dessa pandemia. A CLT, no seu Artigo 486 

dispõe que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada 

por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei 

ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o 

pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. 

O TST reconhece essa modalidade quando preenchidos os seguintes 

requisitos: acontecimento imprevisível e inevitável, com a qual o empregador não 

concorreu, direta ou indiretamente; a atividade paralisada por ato de uma a 

autoridade pública (Municipal, Estadual ou Federal), ou pela promulgação de Lei, 

Decreto, Resolução ou outro ato 

administrativo considerado licita e 

regular e, por fim, que esse ato seja 

autônomo. 

Porém, em decorrência do atual 

cenário e do que dispõe o parágrafo 

único do artigo primeiro da MP 927/20, 

a extinção do contrato de trabalho em 

decorrência do Covid-19, pode ser 

caracterizada por força maior (Art. 501 

da CLT) em decorrência da calamidade 

pública.  

Acesse nosso site. 

https://www.valeriowagner.com.br/cursogroonline/
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4) Lei 13979/2020  

A Lei no seu Artigo 2º conceituou para o momento: 
 
a) isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais 
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a 
propagação do coronavírus; e 

b) quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas 
de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de 
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias 
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação 
ou a propagação do coronavírus. 

 

E qual a importância desse destaque? 

Pois bem, devemos observar que aqui os conceitos antes transcritos devem 

ser observados quando do afastamento do trabalhador por possível contato com 

Covid-19 ou mesmo contaminação. Ou seja, o isolamento ou quarentena decorre 

de atividade prevencionista ou por doença? 

Então, isso interfere sim e muito na vida do trabalhador, já que, salvo o 

doméstico que o contrato é suspenso, se o trabalhador ficar doente os quinze 

primeiros dias são de responsabilidade do empregador, e, do 16º dia em diante 

é responsabilidade pelo INSS. 

E estamos tratando disso em decorrência do NTEP - Nexo Técnico 

Epidemiológico Previdenciário, que, diante do caos instalado temos 

ponderações a serem feitas: 

 Primeiro destaque é para o OSHA que dividiu as tarefas do trabalho em 

quatro níveis de exposição ao risco:  

Menor risco de exposição (cuidado): Trabalhos que não requerem 

contato com pessoas conhecidas como infectadas ou suspeitas de estarem 

infectadas com covid-19. Os trabalhadores desta categoria têm contato 

profissional mínimo com o público e outros colegas de trabalho. Exemplos 

incluem: Trabalhadores remotos (ou seja, aqueles que trabalham em casa 

durante a pandemia); trabalhadores de escritório que não têm contato próximo 

frequente com colegas de trabalho, clientes ou com o público; profissionais de 
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saúde que prestam apenas serviços de telemedicina; motoristas de caminhão de 

longa distância. 

Risco de Exposição Média: Trabalhos que requerem contato 

frequente/próximo com pessoas que podem estar infectadas. Os trabalhadores 

desta categoria incluem: Aqueles que podem ter contato frequente com viajantes 

que retornam de locais internacionais com transmissão COVID-19 generalizada; 

e aqueles que podem ter contato com o público em geral (por exemplo, nas 

escolas, ambientes de trabalho de alta densidade populacional e algumas 

configurações de varejo de alto volume). 

Alto risco de exposição: Trabalhos com alto potencial de exposição a 

fontes conhecidas ou suspeitas de Covid-19. Os trabalhadores desta categoria 

incluem: Equipe de assistência e assistência médica (funcionários do hospital que 

precisam entrar nos quartos dos pacientes) expostos a pacientes conhecidos ou 

suspeitos de COVID-19; trabalhadores de transporte médico (operadores de 

veículos de ambulância) que transportam pacientes conhecidos ou suspeitos de 

COVID-19 em veículos fechados; trabalhadores da funerária envolvidos na 

preparação de corpos para o enterro ou a cremação de pessoas que sabidamente 

possuem ou suspeitam ter COVID-19 no momento da morte. 

Risco de exposição muito alto: Trabalhos com um potencial muito alto 

de exposição a fontes conhecidas ou suspeitas de Covid-19 durante 

procedimentos médicos, post-mortem ou laboratoriais específicos. Os 

trabalhadores desta categoria incluem: Profissionais de saúde (por exemplo, 

médicos, enfermeiros, dentistas, paramédicos, técnicos de emergência médica) 

realizando procedimentos de geração de aerossóis (por exemplo, intubação, 

procedimentos de indução de tosse, broncoscopias, alguns procedimentos e 

exames dentários ou coleta invasiva de amostras) Covid-19 conhecidos ou 

suspeitos; profissionais de saúde ou de laboratório que colhem ou manipulam 

amostras de pacientes com Covid-19 conhecidos ou suspeitos (por exemplo, 

manipulação de culturas de pacientes com Covid-19 conhecidos ou suspeitos); 

trabalhadores do necrotério realizando autópsias, que geralmente envolvem 

procedimentos de geração de aerossóis, nos corpos de pessoas que são 
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conhecidas por terem ou são suspeitas de ter Covid-19 no momento de sua 

morte. 

Não obstante a isso, o Superior Tribunal Federal, por maioria, no dia 

29/04/2020, negou referendo ao indeferimento da medida cautelar tão somente 

em relação aos artigos 29 e 31 da Medida Provisória 927/2020 e, nos termos do 

voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, suspendeu a 

eficácia desses artigos, vencidos, em maior extensão, os Ministros Edson Fachin, 

Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, nos termos de seus votos, 

e os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Gilmar Mendes, 

que referendavam integralmente o indeferimento da medida cautelar. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 29.04.2020 (Sessão 

realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). 

Os artigos suspensos têm a seguinte redação: 

Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão 
considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal; 
Art. 31. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de 
entrada em vigor desta Medida Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho 
do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto 
às seguintes irregularidades: 
I – falta de registro de empregado, a partir de denúncias; 
II – situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades 
imediatamente relacionadas à configuração da situação; 
III – ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de 
procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as irregularidades 
imediatamente relacionadas às causas do acidente; e 
IV – trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. 
 

Considerando a contaminação pela Covid-19 como doença ocupacional, via 

de consequência o trabalhador acometido passa a ter assegurado o auxílio 

doença acidentário, beneficiando-se do recebimento do valor do benefício, do 

recolhimento do FGTS e da estabilidade provisória no emprego após a alta médica 

e retorno ao posto de trabalho. Além disso, é possível uma eventual indenização 

em caso de morte ou dano permanente a ser pleiteada em face de seu 

empregador, caso seja comprovado o nexo causal. 

O STF ao proferir a decisão entendeu que ser do empregado o ônus de 

comprovar que sua doença é relacionada ao trabalho é, por vezes, impossível. 
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Nas palavras do nosso amigo Valério Wagner, a consideração do COVID 

como doença do trabalhado irá gerar alguns problemas para as empresas. 

Considerar o NTEP para esses casos, partindo da presunção de que a 

contaminação está relacionada ao trabalho é algo bem delicado. 

Naquela oportunidade brevemente respondi que dependeria muito da 

situação, que cada caso seria um caso. 

Ainda lhe informei que estava orientando 

a intensificar os EPI’s e treinamentos e 

afastamento de quem fosse do grupo de 

risco. O nexo poderá sim ser arguido e 

discutido. Mais se estiver o empregador 

bem documentado seria difícil uma 

condenação indenizatória trabalhista, 

entretanto, afastamento previdenciário 

sim.  

Essa ponderação estava a meu ver ligado aos profissionais que não estariam 

diretamente no grupo de estimados pelo OSHA, dito acima, pois estes já estão 

por lei subsidiados pela presunção, sendo competência do empregador provar o 

contrário. 

Então, se o empregador prova que deu toda condição de evitar, sua 

responsabilidade pode ser retirada, ou, refletir diretamente em reclamação 

indenizatória.  

Ainda elevei minha preocupação na locomoção do empregado, em 

decorrência da revogação da MP verde e amarelo, voltando então a existir o 

acidente de trajeto. Fato que prejudicaria e muito o empregador, pois, como 

demonstrar que deu todas as informações e orientações e condições, quando 

saber da contaminação exatamente. 

Deverá ser analisado individualmente. 

Portanto, cada caso é um caso. 

Embora a MP, enquanto vigente, nada tenha dito, entendeu-se que a 

demonstração do nexo causal entre a conduta do empregador e a doença, 

Acesse nosso site. 

https://www.valeriowagner.com.br/curso-online-esocial-sst/
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caberia ao empregado, ou seja, nesse caso o ônus da prova era/é do trabalhador 

desde que não esteja no grupo presumido. 

Assim, caso o empregado comprove que a contaminação pela Covid-19 que 

lhe acomete se deu no trabalho ou em razão dele, inclusive em locomoção, a 

Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho, e, impactará 

diretamente na responsabilidade objetiva do empregador, com indenização moral 

provavelmente. 

Mas, se o empregador documenta adequadamente, não se vislumbra 

favorecimento ao empregado. E, aqui está a importância do Técnico de 

Segurança do Trabalho e outros operadores da segurança e saúde do trabalho. 

Destaque-se também que pandemia, como é o caso declarado na nossa 

sociedade, não é de caráter ocupacional, portanto, salvo os quatro grupos de 

risco citados anteriormente, a condição do NTEP presumido pelo cruzamento de 

informações funcionais e CNAE da empregadora, não poderá ser aplicada de 

forma geral para eventual contaminação por Covid-19 decorrente da atividade 

laboral sem o empregado provar, salvo se o risco de contaminação seja inerente 

ao tipo de atividade desenvolvida, que gera responsabilidade civil do 

empregador. 

Em verdade o fato é que não há como comprovar o momento exato da 

contaminação pela Covid-19. Uma pessoa em regime de teletrabalho, por 

exemplo, tem grandes chances de se contaminar com a doença por meio de um 

contato direto com um parente no âmbito de seu domicilio, sem que 

necessariamente esteja durante o seu labor. O caso se torna diferente quando o 

ambiente de trabalho é o foco de contágio, como um hospital, por exemplo.  

Os casos devem ser examinados individualmente, cada circunstância 

isoladamente. A legislação que trata do tema e estabelece uma série de requisitos 

para caracterização de doença como ocupacional continua vigente e será a norma 

balizadora para a análise desses casos. 

Do teor da decisão o que se extrai é que fica imputado ao empregador, em 

eventual discussão futura sobre a sua responsabilidade, demonstrar os cuidados 

e medidas adotadas na prevenção e proteção da saúde de seus trabalhadores, 

com a identificação dos eventuais riscos, adoção do regime de trabalho em home 
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office, divisão da equipe em escalas de trabalho, rodízio de trabalhadores, 

orientação e fiscalização sobre as medidas preventivas relacionadas à saúde e 

segurança, sobretudo a forma correta de higienização, entrega de equipamentos 

de proteção individual (EPI’s), máscaras, distanciamento, dentre outras medidas 

recomendadas pelas autoridades competentes. 

OU SEJA, o operador da segurança e saúde do trabalho na empregadora 

deverá redobrar atos e atitudes de prevenção, orientação, correção, 

implementação de medidas a proteger o colaborador e o meio ambiente do 

trabalho, estendendo à sociedade e sua família, sim, estender ao ambiente social 

porque é reflexo e consequência. Assim como o caminho inverso também é 

necessário. 

A Lei de Benefícios da Previdência Social 8213/91 já previa, em seu art. 20, 

§1º, “d”, que a doença endêmica está excluída do conceito de doença do trabalho 

como regra geral. A Lei considera como doença do trabalho apenas se for 

comprovada que a contaminação resultou de exposição ou contato direto 

determinado pela natureza do labor. 

Veja: 

A definição de acidente de trabalho, que inclui a doença ocupacional e a 

doença do trabalho, está definida nos artigos 19, 20 e 21 da Lei n. 8.213/1991: 

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do 
trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou 
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e 
individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. 
§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de 
cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. 
§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os 
riscos da operação a executar e do produto a manipular. 
§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os 
sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel 
cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o 
Regulamento. 
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, 
as seguintes entidades mórbidas: 
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I - doença profissional, assim entendida 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; 
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em 
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 
(...) 
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta 
Lei: 
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, 
haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou 
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua recuperação; 
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em 
consequência de: 
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho; 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa 
relacionada ao trabalho; 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 
decorrentes de força maior; 
III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no 
exercício de sua atividade; 
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de 
trabalho: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da 
empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar 
prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando 
financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-
de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive 
veículo de propriedade do segurado; 
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade 
do segurado. 
§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da 
satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou 
durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 
§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho 
a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se 
superponha às consequências do anterior. 
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No artigo 21 acima citado, consta que se equiparam também ao acidente 

do trabalho, a doença proveniente de contaminação acidental do trabalhador no 

exercício de sua atividade. 

 

Entretanto, no artigo 20 da mesma lei e também acima citado, 

especificamente no seu §1º, consta a excepcionalidade, trazendo a relação de 

doenças não consideradas acidente de trabalho, incluindo em seu rol a doença 

endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, 

salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto 

determinado pela natureza do trabalho. 

Art. 20. (...) 
§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: 
a) a doença degenerativa; 
b) a inerente a grupo etário; 
c) a que não produza incapacidade laborativa; 
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que 
ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou 
contato direto determinado pela natureza do trabalho. 
§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na 
relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições 
especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona 
diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. 

 

Observe ainda, que de uma análise mais aprofundada, consta 

expressamente uma situação de exceção a esta regra, quanto à comprovação de 

que a contaminação é resultante de exposição ou contato direto determinado 

pela natureza do trabalho. 

Cabe, ainda, atentar para o que consta no art. 21-A que atribui à perícia 

médica do INSS a decisão de determinar a natureza acidentária da incapacidade 

para efeitos de concessão do benefício, devendo averiguar o nexo causal: 

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando 
constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o 
agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do 
empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade 
elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em 
conformidade com o que dispuser o regulamento. 
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§ 1º A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo 
quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste 
artigo. 
§ 2º A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não 
aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, 
com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do 
segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. 
 

Assim, a Covid-19, em época de pandemia, não pode ser tratada, como via 

de regra, uma doença do trabalho, conforme o teor do artigo 20 da Lei 8.213/91, 

exceto se houver a demonstração de que a doença foi adquirida em função das 

condições de que o trabalho é realizado e que tenha relação direta com ele. Em 

todos os casos há a necessidade de se comprovar o nexo causal. 

Ou seja, não há uma presunção absoluta de estabelecimento de nexo causal 

com labor em razão de pandemia. Pelo contrário, existe uma exclusão legal, 

prevista nos casos de doenças endêmicas. 

Assim, em relação à Covid-19 e a situação de pandemia já declarada, 

baseado nos dispositivos de lei citados, impende afastar a conjectura de que a 

doença seja imediatamente considerada ocupacional, podendo o trabalhador 

acometido pela enfermidade e, havendo o nexo causal com o seu labor, ser 

considerado como doente ocupacional, todavia, neste caso, invertendo-se o ônus 

da prova. 

Em resumo, cada caso é um caso, 

expressão repetida nestas páginas e 

que com certeza serão repetidas outras 

vezes. 

Ao meu entender, para afastar o 

enquadramento da Covid-19 como 

doença ocupacional ou doença do 

trabalho, deve o empregador fazer 

cumprir e exigir que seus trabalhadores 

também cumpram todas as normas de 

segurança e medicina do trabalho, 

instruir os seus trabalhadores por meio 

Acesse nosso site. 

https://www.valeriowagner.com.br/curso-de-cipa-para-instrutores-ead/
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de comunicados e treinamentos quanto às precauções que deve tomar para 

evitar a contaminação da Covid-19, adotar as medidas que lhes sejam 

determinadas pelos órgãos competentes, fornecer os EPI's, em especial os já 

indicados pelas autoridades, tudo mediante protocolo de recebimento, dentre 

outras medidas que se façam necessárias para comprovar a prevenção da 

contaminação de seus trabalhadores pela Covid-19, bem como, as constantes 

publicadas pelos órgãos competentes. 

 

5) CONSEQUÊNCIAS 

Observa-se que a responsabilidade do operador da segurança e saúde do 

trabalho está presente antes e depois da Covid-19. 

Pois, antes deveria prever e aplicar medidas, agora, tem de prever, corrigir, 

implementar e evitar. Não obstante a isso, nosso futuro está incerto em relação 

aos resultados, mais já de antemão podemos prever que o TST deverá evitar a 

aquisição do funcionário da discriminação por ter contraído o Covid-19, por poder 

transmitir, por se tornar o funcionário discriminado por algum motivo, e, ainda, 

evitar que este desenvolva o Toc de Higiene, mais também, em contrapartida 

não deixe de executar as medidas determinadas pelas autoridades.  

Ou seja, meio termo difícil de se planejar e executar, quiçá remediar. 

Mais ainda, o TST deverá agir com institutos conhecidos na prática, mais 

desconhecidos pelo nome, a INFODEMIA (um excesso de informações, algumas 

precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações 

confiáveis quando se precisa), além, é claro, da DESINFORMAÇÃO que nada mais 

é do que uma informação falsa ou imprecisa cuja intenção deliberada é enganar. 

Agora imaginemos o funcionário/colaborador se tornar um AGORAFOBIO, 

ou o próprio TST desenvolver a AGORAFOBIA (conhecido como “medo de 

multidões” e é classificado como um tipo de transtorno de ansiedade em que as 

pessoas ficam ansiosas em ambientes desconhecidos, ou onde percebem que 

têm pouco controle ou quando se sentem aprisionadas). 

Portanto, os operadores da segurança e saúde do trabalho também são 

responsáveis pela saúde mental dos funcionários e de si próprios. 
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Aqui podemos dizer que a importância da atualização profissional é 

imprescindível, seja de qual esfera for, e, diariamente. O Operador da segurança 

e saúde do trabalho deve se proteger e cuidar dos seus, das inúmeras formas a 

que a vida e a saúde se apresentam. 

A palavra do momento é ADAPTAÇÃO. 
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