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STF declara inconstitucionalidade de artigos da MP 927, de forma a 

possibilitar o reconhecimento da COVID-19 como doença ocupacional. 

 

Vigorando desde 22 de março, a Medida Provisória nº 927, editada pelo chefe do 

executivo federal, dispõe sobre as medidas trabalhistas 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. 

Dentre as diversas alterações introduzidas, como o home office, antecipação de 

férias, banco de horas e antecipação de feriados, a Medida Provisória disciplinava em 

seu artigo 29, que “os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão 

considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal”.  

Assim, o Coronavírus (Covid-19) adquirido pelo empregado não caracterizaria 

doença ocupacional por si só. Para a qualificação como doença ocupacional deveria ser 

comprovado pelo empregado o nexo de causalidade entre a aquisição da doença e do 

desempenho do trabalho. 

No artigo 31 da referida Medida Provisória, também havia disposição no sentido 

de que durante o período de 180  (cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em 

vigor desta Medida Provisória (22 de março), os Auditores Fiscais do Trabalho do 

Ministério da Economia atuariam, em regra, de maneira orientadora. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por 

videoconferência em 29 de abril, suspendeu a eficácia dos dois supracitados  

dispositivos da Medida Provisória 927, de modo que agora, funcionários que se 

encontram desempenhando atividades consideradas essenciais, têm a possiblidade de 

responsabilizar as empresas empregadoras e terem direito a benefícios, como auxílio-

doença, sendo amparados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

Os Ministros da Corte Suprema entenderam que os artigos 29 e 31 fugiam da 

finalidade da Medida Provisória, que seria a de preservar os vínculos empregatícios 

durante o curso da pandemia. O Ministro Alexandre de Moraes, quanto aos 

mencionados artigos, pontuou que: “ofende inúmeros trabalhadores de atividades 

essenciais que continuam expostos ao risco. O artigo 31, por sua vez, que restringe a 

atuação dos auditores fiscais do trabalho, atenta contra a saúde dos empregados, não 

auxilia o combate à pandemia e diminui a fiscalização no momento em que vários 

direitos trabalhistas estão em risco.” 

Com a suspensão do artigo 29, não há mais o ônus do trabalhador em comprovar 

que a contração do covid-19 foi ocupacional, o que se vislumbrava muito oneroso e, até 

mesmo impossível, haja vista que a demonstração do momento exato da infecção não 
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é tão precisa, de forma que possibilitasse ao trabalhador apontar que naquele 

determinado momento encontrava-se desempenhando suas funções. 

É válido ressaltar, ainda, que com a revogação da Medida Provisória nº 905, de 11 

de novembro de 2019, que havia extinguido o acidente de percurso, há, por analogia, a 

possibilidade de responsabilização do empregador pela infecção de coronavírus 

adquirida durante o percurso de ida e volta do trabalhador.  

Não obstante o afastamento do ônus da prova ao trabalhador, a decisão do STF 

não implica em entendimento em sentido contrário, ou seja, de que a covid-19 seria 

automaticamente reconhecida como doença ocupacional. A interpretação correta da 

decisão da Suprema Corte é que, com o afastamento dos dispositivos da MP 927, a 

covid-19 pode ser enquadrada como doença ocupacional, haja vista não existir mais um 

ônus da prova tão pesado e difícil, que materialmente inviabilizaria qualquer pretensão 

por parte do trabalhador. 

Cumpre ressaltar, também, que doença ocupacional é gênero, tendo como 

espécies a doença profissional ou do trabalho, com previsão na legislação 

previdenciária, tendo o seu enquadramento decorrente de nexo de causalidade, 

presumido ou não. 

Dessa forma, a decisão do STF deve ser cuidadosamente interpretada e amoldada 

aos casos concretos e suas peculiaridades, visto que no cenário atual temos profissionais 

dentro dos serviços elencados como essenciais, em contato direto com pessoas 

infectadas pelo vírus, como os profissionais da saúde. Nessa hipótese, o nexo de 

causalidade entre a contaminação e o trabalho deve ser presumido. Entretanto, 

também temos a hipótese dos trabalhadores que se encontram desenvolvendo suas 

funções em regime de home office, o que não possibilita a presunção do nexo de 

causalidade como na hipótese anterior. 

Diante da nova perspectiva, os empregadores devem buscar adotar medidas com 

a finalidade de resguardar a saúde de seus colaboradores, tais como a  identificação de 

riscos, trabalho em home office, escalas de trabalho, rodízio de profissionais na 

empresa, orientação quanto às medidas sanitárias e fiscalização sobre adoção dessas 

medidas, sobretudo higienização, entrega de equipamentos de proteção individual, de 

forma a possibilitar a exclusão de sua possível responsabilidade. 

 


