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RESUMO 

 

O presente artigo tem como problemática central o debate em torno da caracterização ou não 

da Covid-19 como doença ocupacional no Brasil. Inicialmente, apresenta uma breve 

recapitulação da normatização sobre o tema após dois anos de convívio com a pandemia e, 

atualmente, com suas novas variantes. Trata do significado do trabalho subordinado diante 

dos reflexos da Covid-19 junto ao contrato de emprego e o meio ambiente do trabalho. 

Analisa a caracterização do acidente de trabalho e das doenças ocupacionais, assim como 

aborda a responsabilidade civil do empregador. São analisadas a legislação e a jurisprudência 

acerca do tema e, ao final, demonstra-se que, embora a Covid-19 não se trata, em regra, de 

doença ocupacional, há situações excepcionais que possibilitam tal enquadramento, tal como 

quando decorrer de exposição diferenciada ao vírus em razão da atividade desempenhada pelo 

empregado.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia da Covid-19 (e as suas mais recentes variantes, tal como a Ômicron) 

gerou reflexos no plano social, sanitário e ambiental, não sendo diferente nas relações 

jurídicas, especialmente aquelas centradas no trabalho subordinado. 

Neste cenário de crise, passados quase dois anos do início da pandemia, o Direito do 

Trabalho, como instrumento indispensável para harmonizar os interesses relacionados a 

empregadores e empregados, recebeu protagonismo ainda maior, pois foi desafiado a buscar 

novos instrumentos jurídicos e a explorar a produção normativa existente para auxiliar na 

preservação das empresas, na manutenção dos postos de trabalho e na garantia de renda aos 

trabalhadores, o que se passou a denominar de direito emergencial do trabalho.  

Dentre as diversas situações trazidas ao debate jurídico pela pandemia, recebeu 

especial relevância a temática relativa à (im)possibilidade de a Covid-19 ser caracterizada 

 
1 Advogado e sócio-diretor do Rossi, Maffini, Milman & Grando Advogados. Professor de Direito do Trabalho e 

Processo do Trabalho da PUC/RS, nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito. Pós-Doutor em Direito 

pela Universidade de Sevilha/ Espanha. Doutor e Mestre em Direito pela PUC/RS. Titular da cadeira nº 23 da 

Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho (ASRDT). Email: 

eugenio.junior@rmmgadvogados.com.br. 
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como doença ocupacional. Embora existente ampla gama de normatização sobre as doenças 

ocupacionais e a responsabilidade patronal delas decorrentes, inexistiam precedentes 

específicos na literatura jurídica e na jurisprudência capazes de enfrentar com clareza a 

equiparação desta nova doença a acidente de trabalho. 

Diante disso, já quando do início da pandemia, o governo editou a Lei nº 

13.979/2020 que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019”, bem como o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu o 

estado de calamidade pública no país. Da mesma maneira, menciona-se a Portaria nº 454, do 

Ministério da Saúde, de 20 de março de 2020, que declarou o estado de transmissão 

comunitária da Covid-19 em todo o território nacional, o que, em termos práticos, significa 

dizer que, a partir daquele momento, não seria mais possível associar cada novo caso de 

COVID-19 a um caso confirmado anteriormente, dificultando muito, assim, definir se a 

pessoa teve contato com o vírus em casa, no transporte público, ou no seu ambiente de 

trabalho. 

Especificamente sobre a relação de emprego e a possibilidade da caracterização da 

Covid-19 como doença ocupacional, o tema recebeu destaque a partir da edição da Medida 

Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que, no seu artigo 29, estabelecia que “os casos de 

contaminação pelo coronavírus (Covid-19) não seriam considerados ocupacionais, exceto 

mediante comprovação do nexo causal”. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em  

29/04/2020, suspendeu a eficácia do artigo em questão por meio de decisões proferidas nos 

julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.344, 6.346, 6.348, 6.349, 

6.352 e 6.354. Posteriormente, a MP nº 927 teve sua vigência encerrada sem conversão em 

lei, de forma que as referidas ADIs perderam seu objeto fundamental. Ainda assim, com a 

propagação dos casos de contaminação de trabalhadores pela Covid-19, a questão continuou a 

ser foco de dúvidas e questionamentos inerentes ao tema. 

O presente artigo se justifica, portanto, diante da atualidade e da importância do 

tema, que decorre do momento singular e histórico vivenciado, o que reclama debate 

doutrinário, bem como construção jurisprudencial. Afinal, uma vez havendo a contaminação 

do empregado pela Covid-19, tal situação poderia ser enquadrada como doença ocupacional? 

Em caso positivo, quais situações ensejariam tal enquadramento? 

Para enfrentar o problema ora proposto, o primeiro tópico deste estudo abordará a 

relação entre o trabalho subordinado e a Covid-19, analisando algumas produções normativas 

destinadas à preservação do emprego e da renda, originadas ao longo destes dois anos de 

pandemia. O segundo capítulo enfrentará a caracterização do acidente de trabalho e das 

doenças ocupacionais, bem como a discussão referente à responsabilidade civil do 

empregador. No último capítulo, discorrer-se-á sobre a (im)possibilidade da carcaterização da 

Covid-19 como doença ocupacional.  

O tema é atual e instigante, pretendendo-se, em meio ao período de incertezas e 

perdas de todos os gêneros em nossas vidas, contribuir com fundamentos para melhor 

compreensão jurídica sobre os reflexos da pandemia no contrato de emprego, assim como 

enfatizar a necessidade de prevenção quanto à doença.    

 

2 COVID-19 E O TRABALHO SUBORDINADO 

 

O enfrentamento do problema central do presente artigo está diretamente vinculado 

ao trabalho, bem como envolve os sujeitos protagonistas da relação de emprego – empregado 

e empregador –, razão pela qual se torna importante situar o significado do trabalho no 

cenário jurídico atual.  
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Nessa lógica, é relevante entender o conceito de trabalho não como algo unânime e 

consolidado, nem extremamente objetivo e fechado, mas, ao contrário, como um conceito 

aberto, vivo e dinâmico, pois assim o é a relação de emprego que o direito do trabalho se 

destina a regular. Segundo José Cairo Júnior3, etimologicamente, trabalho constitui a ação 

humana por meio da qual há o desprendimento da energia de uma pessoa dirigida a um 

determinado fim. Historicamente, o conceito de trabalho se relaciona com a utilização da 

força do trabalhador com o objetivo de perceber uma retribuição para prover sua manutenção 

e de sua família. Em casos nos quais a energia pessoal é usada sem essa finalidade, existe 

apenas a realização de uma atividade humana e não de um trabalho4.  

No âmbito da filosofia, Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins asseveram que: 

 
O trabalho humano é a ação dirigida por finalidades conscientes, a resposta aos 

desafios da natureza, na luta pela sobrevivência. Ao reproduzir técnicas que outros 

homens já usaram e ao inventar outras novas, a ação humana se torna fonte de ideias 

e ao mesmo tempo uma experiência propriamente dita5. 

 

Para Luciano Martinez, o trabalho, em um sentido técnico-jurídico, está 

continuamente associado à ideia de contraprestação pecuniária, porque é entendido como um 

valor social que dignifica e que dá honradez à pessoa humana. Desse modo, conclui o autor 

que, havendo necessidade de sustento próprio e/ou familiar, existirá trabalho e que, existindo 

trabalho, terá de ser atribuída uma contraprestação por força dele6. 

A partir dessa breve análise do significado de trabalho e sua compreensão como algo 

dinâmico, é possível verificar que diversas situações podem influenciar as relações de 

trabalho, especialmente no que diz respeito às transformações vividas pela sociedade ao longo 

do tempo. Os fatores políticos, por exemplo, afetam a relação de emprego por meio da 

produção legislativa; a tecnologia e as novas formas de comunicação, igualmente, acabam por 

afetar os modos da prestação de serviços. Assim, não é diferente o que vem ocorrendo com 

a pandemia da Covid-19 e as alterações substanciais na rotina laboral e na vida das pessoas7.  

Com a propagação do coronavírus e a contaminação exponencial de trabalhadores, a 

saúde dos empregados se tornou um ponto ainda mais fundamental nessa discussão. Os 

empregadores se depararam com o já consagrado dever constitucional de garantir a redução 

dos riscos inerentes às atividades laborais (art. 7º, XXII da CF), assim como identificaram a 

relevância do regramento de Medicina e Segurança do Trabalho presente na CLT, que adota 

um capítulo específico (Capítulo V), prevendo em seus artigos 157 e 1588 as obrigações da 

 
3  JÚNIOR, José Cairo. Curso de Direito do Trabalho: direito individual e coletivo do trabalho. Salvador: 

Juspodivm, 2006, p. 48. 
4  JÚNIOR, José Cairo. Curso de Direito do Trabalho: direito individual e coletivo do trabalho. Salvador: 

Juspodivm, 2006, p. 48. 
5  ARANHA, Maria Lúcia Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. São 

Paulo: Moderna, 1992, p. 4. 
6  MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 139. 
7  PITALUGA, Esther Sanches. Reflexões sobre as relações de trabalho na pandemia da COVID-19. SAJ 

ADV, [S.l.], [2021]. Disponível em: https://blog.sajadv.com.br/relacoes-de-trabalho-covid-19/. Acesso em: 

22 set. 2021. 
8  Art. 157 - Cabe às empresas: 

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;  

II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar 

acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; 

III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;       

IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. 

Art. 158 - Cabe aos empregados: 

I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do 

artigo anterior; 

https://blog.sajadv.com.br/relacoes-de-trabalho-covid-19/
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empresa e dos empregados quanto à observância e ao cumprimento das normas ali 

consignadas. 

Há que se falar, ainda, nas adequações realizadas pelas medidas governamentais, 

entre elas a adoção do distanciamento social, a utilização de meios de proteção e prevenção 

(como máscaras, luvas, álcool gel), bem como, no âmbito empresarial, a consagração da 

modalidade do trabalho em home office, que antes ocupava um lugar secundário nas empresas 

e agora se tornou realidade com o teletrabalho e com a prestação de serviços por meio de 

plataformas digitais9. 

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), no ano de 2020, mais de 7,9 

milhões de pessoas trabalharam remotamente no Brasil. Conforme estatísticas coletadas na 

edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificou-se, ainda, que 15,3 milhões 

de pessoas não procuraram emprego por conta da pandemia ou pela falta de emprego na sua 

localidade10. 

De acordo com a nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

denominada Potencial de Teletrabalho na pandemia: um retrato no Brasil e no mundo, o 

Brasil, pelas características de seu mercado de trabalho, possui, em média, um potencial de 

teletrabalho de cerca de 22,7%, o que corresponde a 20,8 milhões de pessoas. A título de 

exemplo, o Distrito Federal apresenta o maior potencial percentual de teletrabalho (31,6%, 

correspondente a 450 mil pessoas), enquanto o Piauí, o menor (15,6%, equivalente a 192 mil 

pessoas)11. 

Além disso, é necessário ressaltar que o empregador formal foi resguardado pelos 

programas do governo, sobretudo por meio da possibilidade da utilização das ferramentas da 

suspensão do contrato de trabalho e da redução proporcional da jornada e salário, com o 

pagamento do Benefício Emergencial (MP 936/20, Lei 14.020/20 e MP 1035/21). 

Neste cenário, é inegável que o trabalho subordinado foi afetado diretamente pela 

Covid-19, o que não apenas ocasionou alterações no modo de prestação de serviços, como já 

referido, mas também proporcionou um incremento na postura empresarial quanto aos 

cuidados com a saúde dos empregados e cumprimento das regras de Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

 

3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ACIDENTE DE TRABALHO, DOENÇA 

OCUPACIONAL E REPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR 

 
Il - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo. 

Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 

a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior; 

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. (BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, 

de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Brasília, DF: Presidência da República, 

[1943]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 30 nov 

2021). 
9  PITALUGA, Esther Sanches. Reflexões sobre as relações de trabalho na pandemia da COVID-19. SAJ 

ADV, [S.l.], [2021]. Disponível em: https://blog.sajadv.com.br/relacoes-de-trabalho-covid-19/. Acesso em: 

22 set. 2021. 
10   INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD). Brasília, DF: [IBGE], 2020. Disponível em: https://covid19.ibge.gov.br/pnad-

covid/trabalho.php. Acesso em: 24 set. 2021. 
11  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Teletrabalho: o trabalho de onde estiver. Brasília, DF: 

[TST], [2020]. Disponível em: 

https://www.tst.jus.br/documents/10157/2374827/Manual+Teletrabalho.pdf/e5486dfc-d39e-a7ea-5995-

213e79e15947?t=1608041183815#:~:text=No%20per%C3%ADodo%20de%203%20a,8%2C5%20milh%C3

%B5es%20de%20pessoas.&text=com%20n%C3%ADvel%20superior%20completo%20ou,remoto%20(30%

2C2%25). Acesso em: 24 set. 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://blog.sajadv.com.br/relacoes-de-trabalho-covid-19/
https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/trabalho.php
https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/trabalho.php
https://www.tst.jus.br/documents/10157/2374827/Manual+Teletrabalho.pdf/e5486dfc-d39e-a7ea-5995-213e79e15947?t=1608041183815#:~:text=No%20per%C3%ADodo%20de%203%20a,8%2C5%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas.&text=com%20n%C3%ADvel%20superior%20completo%20ou,remoto%20(30%2C2%25)
https://www.tst.jus.br/documents/10157/2374827/Manual+Teletrabalho.pdf/e5486dfc-d39e-a7ea-5995-213e79e15947?t=1608041183815#:~:text=No%20per%C3%ADodo%20de%203%20a,8%2C5%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas.&text=com%20n%C3%ADvel%20superior%20completo%20ou,remoto%20(30%2C2%25)
https://www.tst.jus.br/documents/10157/2374827/Manual+Teletrabalho.pdf/e5486dfc-d39e-a7ea-5995-213e79e15947?t=1608041183815#:~:text=No%20per%C3%ADodo%20de%203%20a,8%2C5%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas.&text=com%20n%C3%ADvel%20superior%20completo%20ou,remoto%20(30%2C2%25)
https://www.tst.jus.br/documents/10157/2374827/Manual+Teletrabalho.pdf/e5486dfc-d39e-a7ea-5995-213e79e15947?t=1608041183815#:~:text=No%20per%C3%ADodo%20de%203%20a,8%2C5%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas.&text=com%20n%C3%ADvel%20superior%20completo%20ou,remoto%20(30%2C2%25)
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A conceituação de acidente de trabalho sob o prisma jurídico é tarefa complexa. 

Além da possibilidade de gerar efeitos em diferentes áreas, como no direito do trabalho, no 

direito previdenciário12, assim como nas esferas civil e criminal,13 seu conceito não envolve 

apenas os casos típicos de acidentes (aqueles podem ser determinados no tempo e no 

espaço, tal como ocorre, exemplificativamente, quando um empregado, manuseando 

determinado maquinário, sofre um infortúnio durante sua jornada laboral, acarretando lesão 

ou fratura, que gere sua incapacidade temporária ou definitiva para o exercício de suas 

funções); pois no bojo da definição de acidente de trabalho estão contempladas outras 

formas de acidentes, como o acidente de percurso (in itinere), as doenças ocupacionais, 

dentre outras situações que se equiparam a acidente de trabalho14.  

 

O artigo 19, da Lei nº 8.213/1991, apresenta a definição daquilo que se denomina 

de acidente típico de trabalho, ou seja, que o evento tenha sido causado pelo exercício da 

atividade laboral, resultando em lesão corporal ou perturbação funcional, gerando uma 

incapacidade laborativa, provisória ou definitiva, ou que cause a morte do empregado15, 

senão vejamos:  

 
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. 
 

Por sua vez, o art. 20, da Lei 8.213/91, disciplina que se consideram acidente do 

trabalho a doença do trabalho e a doença profissional. Esta está conceituada especificamente 

no inciso I da referida lei, como sendo aquela “produzida ou desencadeada pelo exercício do 

 
12 Caso seja reconhecida a doença ocupacional ou acidente de trabalho com afastamento superior a 15 dias, o 

trabalhador terá direito ao auxílio-doença acidentário (B-91) pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), bem como a garantia de emprego pelo período de 12 meses a serem contados após o retorno ao serviço, 

conforme artigo 118 da Lei nº 8.213/1991. Durante o período de afastamento do empregado ocorrerá a suspensão 

do contrato de trabalho, porém permanecerá a empresa obrigada ao recolhimento do FGTS do trabalhador, 

conforme disposto no art. 15, § 5º da Lei 8.036/90. 
13  É crescente o número de ações indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, ainda que, segundo 

dados do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), cerca apenas de 10% a 20% dos acidentes de 

trabalho acabam sendo objeto de ação na Justiça do Trabalho. Na maioria das ações ajuizadas, os 

trabalhadores buscam a responsabilização da empresa por danos materiais, morais, ou estéticos, assim como 

outras formas de indenização, como no caso de incapacidade permanente, em que se demanda o pagamento 

de uma pensão vitalícia. NÚMERO de acidentes de trabalho no Brasil e no RS segue alto. Justiça do 

Trabalho - TRT da 4ª Região – Notícias, Porto Alegre, 12 ago. 2020. Disponível em: 

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/305976. Acesso em: 28 set. 2021. 
14 Conforme Mozart Victor Russomano, o acidente e a doença têm conceitos próprios. A equiparação entre 

eles é feita apenas no plano jurídico, com efeitos nas reparações e nos direitos que resultam para o 

trabalhador nos dois casos. Enquanto o acidente é um fato que provoca lesão, a doença profissional é um 

estado patológico ou mórbido, ou seja, perturbação da saúde do trabalhador RUSSOMANO, Mozart Victor. 

Curso de Previdência Social. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 350-351. 
15   O conhecimento das instituições públicas e da sociedade civil sobre os acidentes de trabalho auxilia o Poder 

Público a melhorar e orientar as políticas públicas de segurança e saúde no trabalho para torná-las mais 

eficazes. Isso possibilita que empregados e empregadores tenham direito de fiscalização e de reivindicação, 

permitindo que entidades sindicais, comitês internos de prevenção de acidentes e outras áreas contribuam 

para a saúde do trabalho. Dessa maneira, a ciência das estatísticas de acidentes do trabalho se torna 

extremamente importante, pois é uma ferramenta para a prevenção eficaz desses acidentes. JUSTIÇA DO 

TRABALHO - PROGRAMA TRABALHO SEGURO. Entenda os números, [S.l.], [s.d.]. Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/entenda-os-numeros. Acesso em: 05 out. 2021. 

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/305976
http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/entenda-os-numeros
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trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social”16. São, assim, as doenças que se 

desenvolvem continuamente no organismo do trabalhador. Pode-se citar, por exemplo, as 

atividades profissionais exercidas com exposição continuada a agentes químicos, que causam 

doenças como o saturnismo, ou infecções decorrentes de elevada exposição ao chumbo. 

Conforme disposto no artigo acima, para que se caracterize a doença profissional, esta deve 

estar elencada na relação realizada pelo Ministério do Trabalho. O nexo causal dessas 

enfermidades está presumido, bastando comprovar a prestação do serviço na atividade e o 

acometimento da doença17. Em outras palavras, tais doenças prescindem de comprovação de 

nexo de causalidade com o trabalho, porquanto há uma relação de sua tipicidade, presumindo-

se por lei que decorrem de determinado emprego18.  

Já a doença do trabalho, também denominada de “doença profissional atípica”, 

encontra previsão no artigo 20, II, da Lei nº 8.213/1991, que a define como aquela 

“adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e 

com ele se relacione diretamente”19. Diferentemente da doença profissional, a doença de 

trabalho não está atrelada à função desempenhada pelo trabalhador, mas ao local onde ele 

trabalha. Como exemplo, é possível mencionar a perda auditiva induzida por ruído (PAIR), 

que decorre de atividades exercidas com exposição continuada a elevados níveis de pressão 

sonora no ambiente de trabalho20. Nesses casos, o nexo causal não é presumido, exigindo a 

comprovação de que a doença se desenvolveu em razão das condições em que o trabalho foi 

realizado. As doenças do trabalho devem integrar a lista de doenças previstas no Decreto nº 

3.048/99 (Anexo II)21.  

Realizadas as distinções acima, cumpre referir que, embora a doença profissional e 

a doença do trabalho efetivamente tenham conceitos distintos, sob o aspecto prático, 

considerando que ambas as modalidades se tratam de enfermidades relacionadas com o 

trabalho, a expressão “doenças ocupacionais” passou a ser utilizada como gênero, 

englobando as duas formas de doenças22. 

 

Importante também registrar que, com o intuito de facilitar a caracterização das 

doenças ocupacionais, foi instituído o art. 21-A na Lei nº 8.213/1991, prevendo o nexo 

técnico epidemiológico como critério definidor da presunção da natureza acidentária da 

 
16  BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 

e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1991]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 28 set. 2021. 
17  KOSAKA, Julia Silva Bottignon; LOURENÇO, Jéssica Galloro; CALCINI, Ricardo. Caracterização da 

Covid-19 como Doença Ocupacional. Migalhas, [S.l], 10 dez. 2020. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/depeso/337593/caracterizacao-da-covid-19-como-doenca-ocupacional. Acesso 

em: 03 out. 2021. 
18  MONTEIRO, Antônio Lopes; BERTAGNI, Roberto Fleury de Souza. Acidentes do Trabalho e Doenças 

Ocupacionais: conceito, processos de conhecimento e execução e suas questões polêmicas. São Paulo: 

Saraiva, 2000, p. 15. 
19  BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 

e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1991]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 28 set. 2021. 
20  O QUE é PAIR e como prevenir?. Beta Educação, [S.l.], 23 nov. 2016. Disponível em: 

https://betaeducacao.com.br/o-que-e-pair-e-como-

prevenir/#:~:text=PAIR%20significa%20%E2%80%93%20Perda%20Auditiva%20Induzida,estar%20atentos

%20as%20atitudes%20preventivas. Acesso em: 26 set. 2021. 
21 Contudo, excepcionalmente, mesmo se constatando que a enfermidade não está incluída na relação referida, a 

Previdência Social deverá considerá-la acidente do trabalho quando verificar que a doença resultou das 

condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, nos termos do art. 20, 

§2º da Lei 8.213/91. 
22  BRANDIMILLER, Primo. Perícia Judicial em Acidentes de Trabalho. São Paulo: SENAC, 1996, p. 148. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
https://www.migalhas.com.br/depeso/337593/caracterizacao-da-covid-19-como-doenca-ocupacional
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
https://betaeducacao.com.br/o-que-e-pair-e-como-prevenir/#:~:text=PAIR%20significa%20%E2%80%93%20Perda%20Auditiva%20Induzida,estar%20atentos%20as%20atitudes%20preventivas
https://betaeducacao.com.br/o-que-e-pair-e-como-prevenir/#:~:text=PAIR%20significa%20%E2%80%93%20Perda%20Auditiva%20Induzida,estar%20atentos%20as%20atitudes%20preventivas
https://betaeducacao.com.br/o-que-e-pair-e-como-prevenir/#:~:text=PAIR%20significa%20%E2%80%93%20Perda%20Auditiva%20Induzida,estar%20atentos%20as%20atitudes%20preventivas
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incapacidade do empregado diante da correlação entre o trabalho e o agravo, conforme 

abaixo: 
 

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. 

 

Além do acidente típico e das doenças ocupacionais acima referidas, o conceito de 

acidente de trabalho, conforme artigo 21 da Lei n. 8.213/91, engloba situações que, por 

equiparação, podem ser consideradas acidente do trabalho, a saber:  

 
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. 

 

Embora seja ampla a definição de acidente de trabalho, a lei previdenciária elenca 

expressamente doenças que não são consideradas doença do trabalho, que são aquelas que, 

em virtude de sua origem, se desenvolvem naturalmente23. Entre elas, é possível citar a 

doença generativa, a doença inerente ao grupo etário, a doença que não produz incapacidade 

laborativa e, também, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que 

ela se desenvolva, salvo comprovação de que a doença é resultante de exposição ou contato 

direto determinado pela natureza do trabalho, conforme art. 20, §1º da Lei 8.213/91 

Em relação à ocorrência de acidente de trabalho, a empresa é obrigada, em até um 

dia útil após o acidente, comunicar o órgão da Previdência Social por meio de abertura de 

CAT, nos termos do artigo 22, da referida Lei nº 8.213/1991. Em caso de óbito decorrente do 
acidente, tal comunicação deverá ser realizada imediatamente. A não emissão da CAT24 pela 

 
23  RAMOS JUNIOR, Waldemar. Doença ocupacional: conceito, características e direitos do trabalhador. 

Jusbrasil, [S.l.], 2016. Disponível em: https://saberalei.jusbrasil.com.br/artigos/378215786/doenca-

ocupacional-conceito-caracteristicas-e-direitos-do-trabalhador. Acesso em: 26 set. 2021. 
24  Mesmo entre os empregados formais, a subnotificação é um problema, visto que, em aproximadamente 17% 

dos casos, a CAT não é emitida e a informação só chega ao conhecimento da Previdência Social via sistema 

de saúde, dessa forma, prejudicando a apuração de detalhes da ocorrência e a tipificação do acidente. 

NÚMERO de acidentes de trabalho no Brasil e no RS segue alto. Justiça do Trabalho - TRT da 4ª Região 

https://saberalei.jusbrasil.com.br/artigos/378215786/doenca-ocupacional-conceito-caracteristicas-e-direitos-do-trabalhador
https://saberalei.jusbrasil.com.br/artigos/378215786/doenca-ocupacional-conceito-caracteristicas-e-direitos-do-trabalhador
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empresa ou a sua intempestividade sujeitará ao pagamento de multa nos termos dos artigos 

286 e 336 do Decreto nº 3.048/1999 e, no caso de reincidência da conduta, essa multa deverá 

ser paga em dobro25.  

Convém esclarecer que independentemente do reconhecimento da ocorrência de 

acidente de trabalho e de doenças ocupacionais, ou da emissão de CAT, a empresa deve 

cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho26, deste dever 

surgindo a responsabilização do empregador caso tenha agido com culpa ou dolo. Em outras 

palavras, é inerente à análise do acidente de trabalho e das doenças ocupacionais o exame da 

responsabilidade civil do empregador. 

A responsabilidade civil é definida por uma obrigação imposta pela lei de reparar os 

danos causados a outra pessoa. De acordo com o art. 186 do Código Civil, quem violar direito 

ou causar dano a outra pessoa, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

comete ato ilícito. Já o art. 187 do CC disciplina que também comete ato ilícito a pessoa que 

ao exercer seu direito, age com excesso. O art. 927 refere que a pessoa que incorrer nas 

atitudes previstas nos artigos 186 e 187 fica obrigada a reparar o dano causado. Assim, para 

que seja configurada a responsabilidade civil é preciso que estejam presentes os seguintes 

requisitos: conduta (por ação ou omissão do agente), dano, nexo causal (relação entre o fato e 

o dano) e, por regra, a comprovação da culpa (responsabilidade subjetiva). A culpa pode se 

caracterizar nos casos em que houve a intenção de causar o dano, ou quando o agente atuou 

com negligência, imprudência ou imperícia27.  

Ao se abordar a culpa, portanto, pode-se diferenciar a responsabilidade subjetiva e a 

responsabilidade objetiva. Esta tem como requisitos a conduta, o dano e o nexo causal, ou 

seja, nesses casos o causador do dano deverá indenizar a vítima mesmo que não seja 

comprovada a culpa. O Código Civil, no art. 927, §único, regulamenta que a obrigação de 

reparar o dano não dependerá de culpa quando for assim previsto em lei, ou quando a 

atividade desenvolvida pelo autor do dano oferecer risco para os direitos de terceiros. Por 

outro lado, na responsabilidade subjetiva é necessário comprovar a conduta, o dano, o nexo 

causal e a culpa do agente. Desse modo, o causador do dano só deverá indenizar a vítima se 

ficar caracterizada a culpa. 

Especificamente sobre a responsabilidade civil do empregador em caso de acidente 

de trabalho, a Constituição Federal, no seu art. 7º, XXVIII, assegura aos trabalhadores 

“seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a 

que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. Em outras palavras, a apuração 

da responsabilidade do empregador demanda o exame e a apuração de sua culpa ou dolo, 

como referido acima, aplicando-se as disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 

 
– Notícias, Porto Alegre, 12 ago. 2020. Disponível em: 

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/305976. Acesso em: 28 set. 2021. 
25  PEREIRA, Vinícius Guimarães Mendes. CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. Jusbrasil, [S.l.], 

2015. Disponível em: https://viniciusgmp.jusbrasil.com.br/artigos/309316177/cat-comunicacao-de-acidente-

de-trabalho. Acesso em: 26 set. 2021. 
26  Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 96% dos casos de acidente de trabalho podem ser 

evitados 96% DOS acidentes de trabalho podem ser evitados, diz OMS. Associação Nacional de Medicina 

do Trabalho, [S.l.], 23 nov. 2013. Disponível em: https://www.anamt.org.br/portal/2013/11/25/96-dos-

acidentes-de-trabalho-podem-ser-evitados-diz-oms/. Acesso em: 28 set. 2021. 
27 A negligência acontece quando a pessoa sabe que deve ter determinada atitude, mas deixa de fazer o que era 

necessário. Por exemplo, quando o empregador não fornece equipamentos de proteção individual para os 

empregados. Já a imprudência se configura quando não se cumprem regras cuja observância teria evitado o 

fato, ou quando se age sem cautela, ocorrendo, por exemplo, quando o empregado não respeita as regras de 

segurança da empresa. Por fim, a imperícia ocorre pela falta de qualificação ou ausência de conhecimentos 

do profissional para realizar determinada atividade; acontece quando o dano é causado pelo despreparo do 

operador para trabalhar com determinado equipamento, por exemplo. 

 

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/305976
https://viniciusgmp.jusbrasil.com.br/artigos/309316177/cat-comunicacao-de-acidente-de-trabalho
https://viniciusgmp.jusbrasil.com.br/artigos/309316177/cat-comunicacao-de-acidente-de-trabalho
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 No entanto, cumpre ressaltar que no âmbito do STF, em sede de repercussão geral 

(Tema 932 do STF), foi analisada, em março de 2020, a questão da responsabilidade objetiva 

do empregador, no RE n.º 828040. A tese fixada foi no sentido de ser constitucional a 

responsabilização objetiva (independente de culpa ou dolo) em caso de acidente de trabalho 

ocorrido em atividade de trabalho com risco habitual, conforme abaixo se demonstra:  

 
“O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com artigo 7º, inciso 

XXVIII da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva 

do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho nos casos 

especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua 

natureza apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e 

implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade”. 

 

Em suma, do acima exposto, verifica-se que, embora o 7º, inciso XXVIII da CF 

consagre a regra da responsabilidade civil subjetiva do empregador em caso de acidente de 

trabalho, permite-se a ocorrência da responsabilidade objetiva do empregador quando 

verificada que a atividade desempenhada pelo empregado era habitualmente de risco, ou seja, 

nestes casos a responsabilidade da empresa se dará independentemente de ter agido com dolo 

ou culpa, na linha da decisão do STF supra referida. 

Uma vez analisadas as considerações gerais sobre a Covid-19 e o trabalho, assim 

como traçadas as linhas principais sobre o acidente de trabalho, as doenças ocupacionais e a 

reponsabilidade civil do empregador, passa-se ao exame do ponto central do presente 

trabalho, qual seja, a análise da (im)possibilidade de enquadramento da Covid-19 como 

doença ocupacional. 

 

4 DA (IM)POSSIBILIDADE DO ENQUADRAMENTO DA COVID-19 COMO 

DOENÇA OCUPACIONAL 

 

O ano de 2021 foi marcado pela propagação em proporções geométricas dos casos de 

contaminação da população pela Covid-19, verificando-se, ao final daquele ano e início de 

2022, inclusive novas variantes do vírus (tal como a mais recente Ômicron). Paralelamente a 

isso, ao longo de todo este período de pandemia, houve densa produção normativa, com 

diversas Medidas Provisórias editadas, Leis e Portarias (como do Ministério da Saúde e 

Ministério do trabalho), bem como algumas decisões judiciais que geraram dúvidas e 

contribuíram para aumentar a controvérsia acerca da caracterização ou não da Covid-19 como 

doença ocupacional.  

Inicialmente, por se tratar de uma enfermidade absolutamente nova em nível 

mundial, a Covid-19 logicamente não estava inserida na lista de doenças ocupacionais 

prevista do Decreto nº 3.048/99 (Anexo II), referidas nos incisos I e II do artigo 20 da Lei nº 

8.213/91, ou seja, nem mesmo seria possível prevê-la como doença associada ao trabalho. 

Contudo, o tema recebeu destaque jurídico sob o prisma das doenças ocupacionais a 

partir da edição da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que, no seu artigo 29, 

estabelecia que “os casos de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) não seriam 

considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal”. Portanto, em um 

primeiro momento se verificou pela definição do poder executivo que a Covid-19 não seria, 

em regra, enquadrada como doença ocupacional. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 29/04/2020, por meio da decisão 

proferida na ADI nº 6.342, declarou a suspensão da eficácia do referido artigo, sob o 

fundamento de que o seu “texto, ao praticamente excluir a contaminação por coronavírus 

como doença ocupacional, tendo em vista que transfere aos trabalhadores o ônus de 

comprovação, destoa, em uma primeira análise, de preceitos constitucionais que asseguram 
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direitos contra acidentes de trabalho (artigo 7º, XXVIII, da CF)”. Esta decisão, todavia, não 

significou dizer que o STF estava automaticamente classificando a Covid-19 como doença 

ocupacional, mas tão somente excluindo os efeitos da disciplina do art. 29 da MP 927/20 até o 

julgamento do mérito da ação. Conteúdo, em julho de 2020, a MP nº 927 teve sua vigência 

encerrada sem conversão em lei, de forma que a referida ADI acabou perdendo o seu objeto. 

Em outras palavras, permanecia a celeuma acerca da relação entre Covid-19 e doença 

ocupacional. 

Na tentativa de sinalizar algum rumo para a controvérsia, foi publicada a Portaria nº 

2.309/2020, de setembro de 2020, do Ministério da Saúde, atualizando a Lista de Doenças 

Relacionadas ao Trabalho, que passou a incluir a Covid-19 no rol de doenças 

ocupacionais. Tal portaria relacionava a “exposição a coronavírus SARS-CoV-2 em 

atividades de trabalho” como doença ocupacional. Esta norma provocou alvoroço nas 

empresas (ao longo do dia de sua publicação), pois permitiu a conclusão (precipitada) de que 

uma vez contraído o coronavírus pelo trabalhador, automaticamente a Covid-19 seria 

considerada doença decorrente do trabalho. No entanto, já no dia seguinte a então recém-

editada Portaria, foi publicada nova norma, qual seja, a Portaria nº 2.345, de 02.09.20, 

tornando sem efeito àquela anterior28, ou seja, houve a publicação de uma norma em um dia e 

a revogação da mesma noutro. Esse desencontro de entendimento nos textos das Portarias 

referidas novamente aumentou a confusão sobre o tema, de forma que permaneceram os 

questionamentos sobre a possibilidade de enquadramento da Covid-19 como doença 

ocupacional, o que se pretende aclarar, a seguir, por meio da análise sistemática da legislação 

existente. 

Inicialmente, como já referido acima, por se tratar de doença que surgiu de forma 

abrupta, a Covid- 19 não está elencada nas listas dos anexos A e B do Decreto nº 3.048/99 

(Anexo II), referidas nos incisos I e II do artigo 20 da Lei nº 8.213/91. Logo, uma primeira (e 

lógica) conclusão é de que, não encontrando enquadramento legal automático na legislação 

previdenciária, a Covid-19 não pode ser tratada a priori como sendo doença ocupacional, até 

mesmo porque, a partir da analogia ao art. 20, § 1º, “d”, da Lei nº 8.213/1991, não se 

considera doença do trabalho “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. Ora, se a legislação previdenciária não 

associa a “doença endêmica”, que é aquela peculiar a uma determinada região, ao trabalho, 

com mais razão se deve afastar a associação de uma doença “pandêmica”29 à caracterização 

ocupacional, visto que se trata de um surto de proporções em nível mundial, portanto, com 

dimensão superior a uma endemia30. Assim, igualmente se pode sustentar como regra a 

 
28  HAINZENREDER JÚNIOR, Eugênio. COVID-19: o enfrentamento jurídico. Porto Alegre: Escola 

Corporativa Dante Rossi, 2021, p. 44. 
29 Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme 

previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Com a declaração da Covid-19, foi a sexta vez na história que 

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional foi declarada. As outras foram: 25 de abril de 

2009: pandemia de H1N1, 5 de maio de 2014: disseminação internacional de poliovírus; 8 agosto de 2014: surto 

de Ebola na África Ocidental, 1 de fevereiro de 2016: vírus zika e aumento de casos de microcefalia e outras 

malformações congênitas. 18 maio de 2018: surto de ebola na República Democrática do Congo. Disponível em 

https://ww moderno de pandemia envolve um surto de proporções em nível mundial, que vai para além de uma 

determinada região, envolvendo vários países e mais de um continente.w.paho.org/pt/covid19/historico-da-

pandemia-covid-19. 
30 Joffre Marcondes de Rezende explica que quando se indaga sobre a diferença entre epidemia e endemia, 

ocorre-nos, imediatamente, a ideia de que a epidemia se caracteriza pela incidência, em curto período de tempo, 

de grande número de casos de uma doença, ao passo que a endemia se traduz pelo aparecimento de menor 

número de casos ao longo do tempo. Contudo, o autor elucida que a distinção entre epidemia e endemia não 

pode ser feita com base apenas na maior ou menor incidência de determinada enfermidade em uma população. 

https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-health-emergency-novel-coronavirus
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impossibilidade de se estabelecer uma relação direta da Covid-19 com o trabalho. Conforme 

exposto na introdução deste artigo, com a declaração do estado de transmissão comunitária da 

Covid-19 em todo o território nacional (em março de 2020), não foi mais possível definir se a 

pessoa teve contato com o vírus em casa, no transporte público, ou no seu ambiente de 

trabalho. Com base nessas premissas houve várias decisões judiciais adotando como 

fundamento, por aplicação analógica, o art. 20, §1º, "d", da Lei 8.213/1991, para concluir que 

a covid-19 não é doença ocupacional, já que se trata de doença viral transmitida em meio à 

pandemia31.  

Dito isso, diante da inequívoca ausência da previsão legal específica da Covid-19 no 

rol das doenças ocupacionais do Decreto nº 3.048/99, bem como havendo a exclusão das 

doenças endêmicas (e, por analogia, pandêmicas) das enfermidades associadas ao trabalho, é 

possível concluir que a Covid-19, por regra, não se trata de doença ocupacional. Contudo, tal 

conclusão poderá ser excepcionada, segundo disposições da própria Lei nº 8.213/91, 

conforme a seguir abordado. 

Segundo disposto no § 2º do artigo 20 da Lei nº 8.213/91, a depender do contexto 

fático, permite-se à Previdência Social, em caráter excepcional, caracterizar como sendo de 

natureza ocupacional enfermidade que não consta na lista de doenças ocupacionais quando a 

ela resultar das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacionar 

diretamente. Além disso, existe a caracterização de acidente de trabalho por doença 

equiparada, nos termos do artigo 21, III, da Lei nº 8.213/91, que ocorre, por exemplo, na 

hipótese de a doença ser proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício 

de sua atividade. 

Nesse sentido, a partir da análise do caso concreto, entendemos que os dispositivos 

legais acima citados poderão ser aplicados à Covid-19 quando se verificar que o empregado é 

submetido ao risco em razão da própria atividade exercida, como é caso dos profissionais do 

setor da saúde, que têm contato direto com o paciente32. Nesta hipótese, poderia ser 

presumido o nexo causal33, visto que a própria natureza da atividade desempenhada 

ordinariamente pelo trabalhador apresenta exposição habitual a risco especial, com 

potencialidade lesiva e, na linha do Tema 932 do STF, “com ônus maior ao empregado que 

aos demais membros da coletividade”. Assim, seria presumida a responsabilidade daquele que 

contrata, fiscaliza e subordina a prestação pessoal de serviços. Logo, nesta situação, a doença 

 
Se o elevado número de casos novos e sua rápida difusão constituem a principal característica da epidemia, para 

a definição de endemia já não basta o critério quantitativo. Para Rezende, o que define o caráter endémico de 

uma doença é o fato de ser a mesma peculiar a um povo, país ou região. Joffre Marcondes de Rezende refere que 

a própria etimologia da palavra endemia denota este atributo. Endemos, em grego clássico, significa "originário 

de um país, indígena", "referente a um país". Como exemplo de doença endêmica, no Brasil, pode-se mencionar 

a febre amarela, na Amazônia. Por sua vez, o conceito moderno de pandemia envolve um surto de proporções 

em nível mundial, que vai para além de uma determinada região, envolvendo vários países e mais de um 

continente. Exemplo tantas vezes citado é o da chamada "gripe espanhola", que se seguiu à I Guerra Mundial, 

nos anos de 1918-1919, e que causou a morte de cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundoJoffre 

Marcondes de Rezende. EPIDEMIA, ENDEMIA, PANDEMIA. EPIDEMIOLOGIA. In: LINGUAGEM 

MEDIC. Vol. 27(1): 153-155.jan-jun. 1998. 
31 Nesse sentido, cita-se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região Processo 0000566-

66.2020.5.12.0008.  DEJT 15/06/2021). 
32  GOMES, Antônio Cleto; LESSA, Nicya Pita. O STF estabeleceu que a covid-19 é acidente de trabalho?. 

Migalhas, [S.l.], 18 maio 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/327024/o-stf-

estabeleceu-que-a-covid-19-e-acidente-de-trabalho. Acesso em: 21 out. 2021. 
33 NOGUEIRA, Marcelo. PEREZ FILHO. Augusto Martinez. LEHFELD. Lucas de Souza. Covid-19, Doença 

Ocupacional e a responsabilidade do empregador: reflexões sobre a gestão de conflitos na esfera trabalhista. 

Revista Jurídica Cesumar. 2021v.21n2.p.503-517. Disponível em 

https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/download/10195/6820/ 

https://www.migalhas.com.br/depeso/327024/o-stf-estabeleceu-que-a-covid-19-e-acidente-de-trabalho
https://www.migalhas.com.br/depeso/327024/o-stf-estabeleceu-que-a-covid-19-e-acidente-de-trabalho
https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/download/10195/6820/
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pode ser associada como de origem laboral, sendo objetiva a responsabilidade do empregador, 

conforme decisão do STF proferida no RE n.º 828040do STF.  

 

No entanto, nos casos em que a atividade realizada não expõe o empregado ao risco 

de contaminação, é necessário verificar se o contágio aconteceu por negligência do 

empregador, ou pelo modo que foi exigida a prestação de serviço. Nessa hipótese, a 

responsabilidade é subjetiva e impõe a prova de que todos os cuidados foram tomados pela 

empresa e que a Covid-19 não está associada ao trabalho. Tal entendimento se verifica nos 

julgados abaixo:  

 
DOENÇA OCUPACIONAL. NÃO CARACTERIZADA. COVID- 19. Nos termos 

da legislação vigente, a COVID- 19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, somente pode 

ser enquadrada como doença ocupacional quando houver exposição diferenciada ao 

vírus, em razão da atividade desempenhada pelo empregado, situação não verifica 

nos autos34. 

 
DOENÇA OCUPACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A responsabilidade civil 

do empregador por doença ocupacional depende da comprovação do nexo de causa 

ou concausa entre a moléstia e o trabalho prestado. Não estabelecido o nexo de 

causalidade, nem se tratando de concausa, não resta caracterizada a doença 

ocupacional35.  

 

Conforme leciona Sebastião Geraldo de Oliveira, “não cabe enquadramento da 

Covid-19 como de natureza ocupacional quando o adoecimento não tiver ligação alguma com 

o exercício da atividade do trabalhador”. Como refere o autor, “nessa hipótese, a doença 

apenas apareceu na vigência do contrato de trabalho, mas não foi por causa dele desencadeada 

ou produzida, nem mesmo na modalidade de concausa”36. 

Como é quase impossível provar onde ocorreu o contágio, há diversas decisões da 

Justiça do Trabalho que, ao tratar da caracterização da Covid-19 como doença ocupacional, 

analisam a questão sob a ótica do princípio da aptidão probatória e da distribuição dinâmica 

do ônus da prova37, conforme o §1º, do artigo 373, do CPC e o art. 818, §1º da CLT. Sustenta-

se que em determinadas circunstâncias, a aptidão da prova está posta em direção ao 

empregador, que tem a prerrogativa de melhor acesso a documentos e a elementos hábeis a 

 
34   BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 5ª Turma. Recurso Ordinário Trabalhista 0020615-

70.2020.5.04.0261. Julgado em 03/09/2021, Desembargador Manuel Cid Jardon. 
35   BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 8ª Turma. Recurso Ordinário Trabalhista 0020907-

40.2018.5.04.0030. Julgado em 15/07/2021, Desembargador Carlos Alberto May. 
36  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. 12. ed. 

Salvador: JusPODIUM, 2021, p. 665. 
37 Nesse sentido, cita-se a sentença proferida no processo nº: 0020462-40.2020.5.04.0551, de lavra do Juiz do 

TRT04, Dr. Rodrigo Trindade de Souza, Com exclusão de atividades com alto risco de contaminação, a 

determinação de contaminação especificamente ao ambiente de trabalho (e não a qualquer outro local ou 

circunstância) é situação excepcional para a doença causada pelo coronavírus. Como exceção, cabe a prova 

àquele que alega, o empregado. Mas mesmo essa ordinária regra de distribuição de encargo probante deve ser 

avaliada com cautela, especialmente em ambientes laborais com elevado risco de contaminação. 

Compartilhamos do entendimento de HOMERO, para o qual se deve evitar direcionar ônus probatório do nexo 

de causalidade integralmente para o empregado. Como apontado pelo professor da Universidade de São Paulo, 

não se pode perder de vista o alto grau técnico dessa prova e o acesso muito mais fácil ao empregador dos 

documentos e elementos capazes de demonstrar a pletora de precaucções tomadas e a higidez do desempenho da 

atividade. Por qualquer ângulo, portanto, reconhece que a aptidão probatória é muito mais próxima do 

empregador do que do empregado. 
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demonstrar a adoção de medidas e de precauções para a manutenção da higidez do 

desempenho da atividade38.  

Dentre as medidas que poderiam resguardar a empresa como conteúdo de prova para 

afastar a caracterização da Covid-19 como doença ocupacional, menciona-se a efetiva 

comprovação de entrega dos necessários equipamentos de proteção individual (EPI), a adoção 

de práticas e medidas preventivas ao contágio, tais como máscaras e álcool gel para 

higienização, a realização de campanhas internas por meio da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA), o monitoramento e controle do ambiente de trabalho e das condições de 

saúde do empregado, pela avaliação de possíveis riscos empresariais no Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o mesmo ocorrendo em relação ao Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), apto a diagnosticar possíveis danos à 

saúde do empregado decorrente da atividade exercida39, assim como a partir de outras 

medidas coletivas e individuais de prevenção e combate à contaminação e propagação do 

coronavírus40. 

No âmbito da jurisprudência, para além da temática da Covid-19, diversas são as 

decisões que versam sobre a necessidade da adoção de uma política de segurança eficaz por 

parte das empresas, respeitando as normas de segurança do trabalho com o intuito de evitar 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Nesse sentido, são as decisões abaixo: 

 
ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DO 

EMPREGADOR. Comprovado o nexo causal entre o dano sofrido e o acidente 

do trabalho, a culpa do empregador é presumida quando não cumpridas as normas 

de segurança do trabalho e em virtude da imposição ao trabalhador de risco à sua 

integridade, em razão do trabalho prestado em seu favor41.  

 

ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DA RECLAMADA. DEVER DE 

INDENIZAR. Subsiste o dever de indenizar da reclamada quando deixou de cumprir 

e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, além de não instruir 

os empregados quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do 

trabalho. Aplicação do art. 157 da CLT42.  
 

Dessa forma, nos termos da legislação vigente, a Covid-19  poderá ser 

considerada doença ocupacional quando decorrer da exposição diferenciada ao vírus em razão 

da atividade desempenhada pelo empregado (casos de presunção da contaminação diante do 

risco – responsabilidade objetiva), ou quando o empregador não demonstrar ter tomado as 

 
38  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. 12. ed. 

Salvador: JusPODIUM, 2021, p. 683. 
39  KOSAKA, Julia Silva Bottignon; LOURENÇO, Jéssica Galloro; CALCINI, Ricardo. Caracterização da 

Covid-19 como Doença Ocupacional. Migalhas, [S.l.], 10 dez. 2020. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/depeso/337593/caracterizacao-da-covid-19-como-doenca-ocupacional. Acesso 

em: 03 out. 2021. 
40  Registre-se que, caso não tivesse sido tornada sem efeito a Portaria nº 2.309/2020, seria possível inverter a 

lógica de que se faz necessária a existência do nexo causal para a caracterização da doença ocupacional, 

permitindo que o perito do INSS, ao afastar o trabalhador por período superior a 15 dias em razão da Covid-

19, enquadre-o como benefício acidentário, independentemente de preenchimento da CAT pela empresa. 

Nesse sentido, diante do reconhecimento da Covid-19 como doença ocupacional, o trabalhador receberia 

durante todo o período de afastamento o auxílio-doença acidentário (B-91), sendo necessário o recolhimento 

do FGTS por parte da empresa durante o benefício, bem como o empregado passaria a ter direito a 

estabilidade por 12 meses. HAINZENREDER JÚNIOR, Eugênio. COVID-19: o enfrentamento jurídico. 

Porto Alegre: Escola Corporativa Dante Rossi, 2021, p. 43. 
41  BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 6ª Turma. Recurso Ordinário Trabalhista 0020536-

76.2018.5.04.0030. Julgado em 08/04/2021, Desembargadora Beatriz Renck. 
42   BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 5ª Turma. Recurso Ordinário Trabalhista 0020331-

92.2018.5.04.0791. Julgado em 16/10/2020, Desembargadora Rejane Souza Pedra. 

https://www.migalhas.com.br/depeso/337593/caracterizacao-da-covid-19-como-doenca-ocupacional
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medidas de prevenção cabíveis (responsabilidade subjetiva - comprovada a culpa da empresa 

quanto às condições de trabalho e enfrentamento da Covid-19). Entende-se que não se pode 

atribuir ao empregador à responsabilidade pelo contágio dos trabalhadores diante de uma 

doença pandêmica quando ele cumpre com as normas de medicina e segurança do trabalho. 

  

De qualquer sorte, independentemente da caracterização da reponsabilidade objetiva 

ou subjetiva do empregador, entendemos que o bem maior que se deve preservar é a vida e a 

saúde no meio ambiente de trabalho. Nesse sentido, é fundamental que as empresas cumpram 

seu papel de proporcionar um meio de trabalho saudável e livre de riscos ocupacionais, na 

forma do art. 7º, XXII da CF. Estando ou não diante de uma pandemia, de acordo com a 

Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil em 

199243, exige-se que os empregadores empreendam medidas que garantam proteção adequada 

aos empregados, de modo a mitigarem riscos à saúde, à segurança e à higiene no mundo do 

trabalho. Da mesma forma, há deveres recíprocos dos trabalhadores, pois devem igualmente 

observar as normas de segurança e colaborarem com o empregador, na forma do art. 158 da 

CLT. A mesma Convenção nº 155 da OIT estabelece que, ao executarem suas atividades 

laborais, os empregados devem cooperar para o cumprimento das obrigações atribuídas ao 

empregador44. 

 

Em suma, entendemos que o incentivo à prevenção se trata da principal estratégia no 

combate e superação dos casos de contaminação, mas também como forma de diminuição do 

número de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho, preservando a higidez das condições 

do ambiente laboral como um todo.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das consequências geradas pela pandemia, como, por exemplo, o boom do 

teletrabalho e a necessidade da adoção de medidas mais rígidas em matéria de higiene e de 

segurança no trabalho, é inegável que as empresas tiveram que se adaptar a esta nova 

realidade. Tornou-se fundamental a trabalhadores e empregadores compreenderem que 

medidas de proteção e de prevenção devem ser tomadas, bem como restou evidente a 

necessidade de intensificação do planejamento empresarial em relação à saúde no meio 

ambiente de trabalho. 

Por meio da análise realizada neste estudo, foi possível concluir que, tendo em vista 

a inequívoca ausência do enquadramento legal da Covid-19 no rol das doenças ocupacionais 

do Decreto nº 3.048/99, bem como havendo a exclusão das doenças endêmicas (e, 

analogicamente, pandêmicas) das enfermidades associadas ao trabalho, a Covid-19, por regra, 

não se trata de doença ocupacional. No entanto, esta poderá, excepcionalmente, ser 

 
43  BRASIL. Decreto nº 1.254, de 29 de setembro de 1994. Promulga a Convenção número 155, da 

Organização Internacional do Trabalho, sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de 

Trabalho, concluída em Genebra, em 22 de junho de 1981. Brasília, DF: Presidência da República, [1994]. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1254.htm. Acesso em: 28 out. 

2021. 
44  Em vista disso, a partir da retomada das atividades presenciais e do retorno ao trabalho, o Escritório da OIT 

para Atividades dos Empregadores (ILO-ACT/EMP) desenvolveu um guia para os empregadores sobre a 

prevenção da Covid-19, contendo recomendações de práticas de saúde, de segurança e de abordagens para a 

prevenção da Covid-19. A publicação visa fornecer orientações gerais e informações sobre como evitar a 

propagação da doença no local de trabalho para permitir que os trabalhadores retornem ao emprego, 

mantendo o risco de contaminação o mais baixo possível. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO (OIT) BRASÍLIA. Retorno ao trabalho em segurança: Guia para os empregadores sobre a 

prevenção da COVID-19. Brasília, DF: [OIT], 2020. Disponível em: 

https://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_764236/lang--pt/index.htm. Acesso em: 27 out. 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1254.htm
https://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_764236/lang--pt/index.htm
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enquadrada como doença ocupacional, com base no disposto no § 2º, do artigo 20 da Lei nº 

8.213/91 e nos termos do artigo 21, III, da Lei nº 8.213/91. Em outras palavras, mesmo que 

não conste na lista de doenças ocupacionais, a Covid-19 poderá ser definida como de natureza 

ocupacional quando a ela resultar das condições especiais em que o trabalho é executado e 

com ele se relacionar diretamente, ou mesmo na hipótese de contaminação acidental do 

empregado no exercício de sua atividade. 

Verificou-se, portanto, que, segundo a legislação previdenciária, a caracterização da 

doença ocupacional é excepcional, derivando de risco excessivo no ambiente de trabalho 

decorrente da atividade desempenhada (responsabilidade objetiva), ou da ausência de adoção 

das medidas pelo empregador de prevenção à transmissão do coronavírus (responsabilidade 

subjetiva), neste caso ensejando a análise da relação entre o trabalho e a doença (nexo causal), 

bem como a caracterização da negligência do empregador (culpa). 

Além disso, analisou-se que, a partir do exame do caso concreto, quando verificado 

que o trabalhador foi submetido ao risco em razão da própria atividade exercida, como é 

situação dos profissionais da saúde, será presumido o nexo causal, uma vez que a natureza da 

atividade laboral por eles desempenhadas apresenta exposição habitual a risco especial. Logo, 

nesta hipótese, parte-se da presunção da responsabilidade do empregador, pois é quem dirige 

a prestação pessoal de serviços e assume os riscos da atividade econômica. 

Por outro lado, quando o empregador não expõe os trabalhadores a risco de contágio 

consideravelmente superior ao exposto em outras atividades, é necessário verificar se a 

contaminação pode ter ocorrido por negligência da empresa, ou pelo modo que foi exigida a 

prestação de serviço. Nessa situação, a responsabilidade é subjetiva e impõe a prova de que 

todos os cuidados foram tomados pela empresa e que a Covid-19 não estava associada ao 

trabalho.  

Como é quase impossível provar onde ocorreu o contágio, com base no princípio da 

aptidão probatória e da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme o art. 818, §1º da 

CLT, será importante ao empregador demonstrar a adoção de medidas de prevenção para a 

manutenção da higidez no ambiente do trabalho, tal como a efetiva comprovação de entrega 

dos EPIs, a realização de campanhas internas por meio da CIPA, o monitoramento e controle 

do ambiente de trabalho, assim como a partir de outras medidas coletivas e individuais. 

 

Desse modo, em conformidade com os objetivos deste artigo, percebe-se que a 

possibilidade de enquadramento da Covid-19 como doença ocupacional dependerá da análise 

das circunstâncias do caso concreto, ocasião em que deverão ser analisadas as formas e as 

condições em que o empregado exerce seu trabalho, assim como se o empregador adotou as 

medidas necessárias para prevenção da contaminação. 

 

De qualquer sorte, independentemente da caracterização da reponsabilidade objetiva 

ou subjetiva do empregador, entendemos que o maior compromisso das empresas e dos 

trabalhadores está na preservação de um meio ambiente de trabalho saudável e livre de riscos 

ocupacionais, lembrando sempre que o dever de cumprimento das normas de medicina e 

segurança do trabalho é de ambas as partes e recíproco, o que exige colaboração e cooperação 

entre empregado e empregador. 

 

Com isso, entendemos que o problema do presente artigo foi respondido e espera-se 

que este estudo possa colaborar para uma melhor compreensão acerca da relação entre Covid-

19 e doença ocupacional, sobretudo para a conscientização de que a prevenção é sempre o 

melhor caminho para redução dos riscos ocupacionais e preservação da higidez física e 

psíquica no meio ambiente de trabalho. 
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