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OPINIÃO LEGAL 

 

 

JULGAMENTO STF. MEDIDA PROVISÓRIA 

927/2020. SUSPENSÃO DO ARTIGO 29. 

DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA 

DO EMPREGADOR. 

 

  

1. Considerações Iniciais: 

Em 22 de março de 2020 foi editada pelo Poder Executivo a Medida 

Provisória n. 927, com objetivo de flexibilizar alguns institutos trabalhistas 

durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto 

Legislativo n. 06, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 

pública decorrente do coronavírus (covid-19). 

Dentre as previsões elencadas na MP927/2020 encontra-se o artigo 29 

que dispõe: “os casos de contaminação pelo coronavírus não serão 

considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo 

causal”.  

Em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), para julgar sete 

Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADIs), ajuizadas contra a MP e, 

após divergência levantada pelo ministro Alexandre de Moraes, 

determinou-se por maioria dos julgadores, a suspensão do artigo 29 da 

MP927/2020, sob argumento de que o texto ofende inúmeros 

trabalhadores de atividades essenciais que continuam expostos ao risco.  
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Diante da decisão surgem as seguintes indagações:  

1) Todos os casos de contaminação dos trabalhadores por 

coronavírus caracterizarão acidente de trabalho e 

reconhecimento da responsabilidade objetiva do empregador?  

 

2) Haverá estabilidade provisória de todos os empregados infectados 

por coronavírus nos termos do artigo 118 da Lei Federal 8.213/ 1991? 

Buscando sanar as indagações alhures apresentamos breve análise do 

tema para apreciação da Presidência da Fecomércio MG e demais 

interessados. 

2. Acidente do Trabalho, Auxílio Acidentário e Estabilidade Provisória: 

 

Prevê a Lei n. 8.213/91, em seu artigo 19 que:  

 

Acidente de 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.            
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Há ainda, de acordo com os artigos 201 e 212, situações que, por 

equiparação legal, também se consideram acidentes de trabalho, 

merecendo destaque a doença ocupacional.  

 

Sobre o uso da expressão “acidente do trabalho” como gênero que 

abrange o acidente típico e a doença ocupacional, explica Dallegrave 

Neto: 

Quando se fala em acidente do trabalho, está-se 

diante do gênero que abrange acidente-tipo; 

                                                
1	Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 
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. 
§ 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. 
 
2	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 conseqüência 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 conseqüências do anterior. 
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doença ocupacional; acidente por concausa e 

acidente por equiparação legal; respectivamente, 

arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8.213/91. Todas essas 

espécies de acidente, uma vez tipificadas, produzem 

os mesmos efeitos para fins de liberação de 

benefícios previdenciários, aquisição de estabilidade 

e até mesmo para fins de crime contra a saúde do 

trabalhador.  

Quanto ao auxílio concedido pela Previdência Social cumpre-nos 

esclarecer a distinção entre auxílio-doença comum (previdenciário) e 

auxílio-doença acidentário: 

O auxílio-doença comum é devido ao segurado que tiver contraído 

doença sem nexo causal com o trabalho. Ou seja, tratar-se de alguma 

doença sem relação com as funções exercidas no trabalho. Para ter 

direito ao benefício, é necessário que o empregado tenha trabalhado 

por um período mínimo de 12 meses: é o chamado período de carência. 

Além disso, não há estabilidade garantida ao trabalhador após a volta 

ao trabalho e o empregador não é obrigado a depositar o FGTS durante 

o período de afastamento. 

Já o auxílio-doença acidentário, como o nome já diz, é pago aos 

segurados (trabalhadores) que sofrerem acidentes do trabalho ou forem 

acometidos por doenças ocupacionais, que também são interpretadas 

como acidentes de trabalho.  

Nos termos do artigo 60 o auxílio-doença somente será devido ao 

segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da 

atividade. Já o artigo 118 da Lei n. 8.213/91, estabelece que segurado 

que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 
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doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, 

após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de 

percepção de auxílio-acidente. 

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal do Trabalho (TST), sedimentou 

entendimento na Súmula 378 que a estabilidade provisória de 12 meses 

somente será devida se cumulado os requisitos do afastamento superior 

a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, 

ressalvado as hipóteses de constatação, após a despedida, de doença 

profissional que guarde relação de causalidade com a execução do 

contrato de emprego. 

SÚMULA Nº 378 DO TST 
ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. 
ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. (inserido item III) - Res. 
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012   
I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 
que assegura o direito à estabilidade provisória por 
período de 12 meses após a cessação do auxílio-
doença ao empregado acidentado.  
II - São pressupostos para a concessão da 
estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a 
consequente percepção do auxílio-doença 
acidentário, salvo se constatada, após a despedida, 
doença profissional que guarde relação de 
causalidade com a execução do contrato de 
emprego.  
III - O empregado submetido a contrato de trabalho 
por tempo determinado goza da garantia provisória 
de emprego decorrente de acidente de trabalho 
prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91. 

 

Conclui-se, portanto, que se a própria Lei 8.213/91 em seu artigo 20 

estabeleceu que não serão considerados acidentes de trabalho aqueles 

que não produzem incapacidade laboral e, que o recebimento do 

auxílio-doença não será automático, ao contrário, o benefício somente 
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será devido a partir do 16o dia de incapacidade.  De igual forma, nem 

sempre subsistirá a garantia de estabilidade provisória do empregado nos 

termos da Súmula 378 do TST. 

3. Da responsabilidade Subjetiva X Objetiva do Empregador: 

 

Segundo a Constituição Federal, art. 7º, inc. XXVIII, o trabalhador faz jus à 

Indenização, por acidente de trabalho, que no Brasil será arcada pela 

Previdência Social, sem prejuízo de indenização devida pelo 

empregador, nas hipóteses de culpa e dolo.  

 

Por sua vez o paragrafo único do artigo 927 do Código Civil prevê que: 

“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem”. 

 

Diante do texto constitucional do art. 7º, inc. XXVIII aliado ao art.927 do 

Código Civil, surgiu um extenso debate sobre a aplicação da 

responsabilidade objetiva ou subjetiva e o dever de indenizar do 

empregador nos casos envolvendo acidente do trabalho.  

 

Subsiste a responsabilidade subjetiva, prevista no inciso XXVIII do artigo 7º 

da Constituição Federal de 1988. Ela fixa o dever de o empregador 

indenizar o empregado em caso de dano oriundo de acidente de 

trabalho por dolo ou culpa. Logo, é necessária a presença desses 

elementos (dolo – culpa) e de relação de causalidade para configurar a 

responsabilidade subjetiva. 
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Ao contrário, haverá a responsabilidade objetiva do empregador, 

independemente da comprovação de dolo ou culpa, nos casos citados 

em lei ou quando a atividade empresarial desenvolvida, por sua natureza, 

apresentar exposição habitual a risco especial.   

 

Para a Doutrinadora Maria Helena Diniz: “a responsabilidade objetiva 

funda-se num princípio de equidade, existente desde o direito romano: 

aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas 

desvantagens dela resultantes”. 

 

Ou seja, o fundamento dessa responsabilidade está na atividade 

exercida pelo agente, pelo perigo que pode causar dano à vida, à 

saúde ou a outros bens, criando risco de dano para a coletividade.  

 

Conjuntamente com a responsabilidade objetiva caminha a teoria do 

risco, que importa no dever de indenizar aquele que pela natureza da 

sua atividade expor terceiros em perigo. Logo, se o empregador 

desenvolve atividade econômica que traz o risco como inerente, 

responderá de forma objetiva, ante a adoção da teoria do risco, em 

relação a todos os lesados, inclusive àqueles que sejam seus 

empregados. 

 

Para compreender o contexto da decisão envolvendo a suspensão do 

artigo 29 da MP927/2020, deve-se resgatar o recente julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), do Recurso Extraordinário (RE) 828040, 

com repercussão geral reconhecida e tese fixada nos seguintes termos:  

 

O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é 

compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição 

Federal, sendo constitucional a responsabilização 
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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 síntese, pela decisão do STF permanece a regra da responsabilidade 

subjetiva nos acidentes de trabalho, no tocante à responsabilidade civil 

do empregador, conforme estabelece o inciso XXVIII do art. 7º da CR/88, 

porém, há exceções, na forma prevista no próprio caput do referido 

dispositivo constitucional, como, por exemplo, na atividade de risco. 

 

Dessa forma, podemos afirmar que o Supremo Tribunal Federal entendeu 

que a responsabilidade objetiva visa resguardar apenas aquele 

trabalhador que sofre ônus maior que os demais, pois nem todos exercem 

atividades laborais com o mesmo nível de risco.  

 

4. Da suspensão do artigo 29 do MP927/2020 X Responsabilidade 

Objetiva e Subjetiva 

 

Aqueles que defendem que sempre restará configurada a doença 

ocupacional quando houver a contaminação do empregado pelo 

coronavírus, utilizam como argumento a caracterização do acidente do 

trabalho atípico, nos termos das  disposições da Lei 6.367/763, em 

especial seu artigo 2o, Lei 8.213/91. E para fins de responsabilização do 

empregador valem-se do parágrafo único do art. 927 do Código Civil em 

combinação com o art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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Lado outro, há quem defenda que a caracterização da Covid-2019 

como doença ocupacional não poderá ser automática para todos os 

trabalhadores, ao contrário, deverá ser considerada a atividade 

econômica desenvolvida pelo empregador, bem como, as medidas de 

proteção, saúde, segurança e higiene adotadas pela empresa para 

prevenir o contágio e a proliferação do vírus no ambiente de trabalho, a 

fim de auferir sua responsabilidade.  

 

Assim, e visando compatibilizar as duas formas de responsabilização 

vigentes (objetiva e subjetiva) com a decisão do STF que suspendeu o 

artigo 29 da MP927/2020 aliado ao tese já fixada no Recurso 

Extraordinário 828040, é possível defender que a responsabilidade 

objetiva só deverá ser aplicada quando, pela natureza da atividade 

desenvolvida pelo empregador, o empregado estiver sujeito a 

acentuado risco de contaminação por Covid-19. Há aqui um ônus 

imposto ao trabalhador maior que aos demais membros da coletividade. 

É o caso dos profissionais da saúde que lidam diretamente com pacientes 

infectados pelo coronavírus.  

 

Por outro lado, em atividades empresariais com menor risco de 

contaminação, defendemos a permanência da responsabilidade 

subjetiva nos termos constitucionais, cabendo, entretanto, ao 

empregador adotar todas as regras de saúde e de segurança previstas 

pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, além das 

restrições fixadas pelos decretos federais, estaduais e municipais, a fim de 

preservar a saúde de funcionários e evitar o contágio e avanço da Covid-

2019.  

 

O assunto é complexo e certamente terá vários desdobramentos jurídicos. 

A começar pela própria MP 927/2020, cuja eficácia está limitada a 120 
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dias. Logo, antes de se tornar lei, dependerá da aprovação do Congresso 

Nacional, que poderá apresentar inúmeras modificações no texto 

originário do Poder Executivo. 

 

5. Da Conclusão: 
 

Diante do exposto, conclui-se que:  

1) A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu o 

artigo 29 da MP927/2020 não significa que todos os trabalhadores 

que forem infectados por coronavirus terão doenças ocupacionais 

reconhecidas e consequentemente direito a estabilidade 

provisória no emprego; 

 

2) De igual forma, não poderá acarretar de forma automática a 

responsabilidade objetiva do empregador nos termos do 

paragrafo único do artigo 927 do Código Civil; 

 

3) O alcance da decisão deverá ser restrito aos trabalhadores que 

lidam diretamente no tratamento de pessoas infectadas com o 

vírus e, portanto, de acordo com a responsabilidade objetiva e 

teoria do risco poderá ensejar a caracterização de doença 

ocupacional com consequentes reflexos previdenciários e no 

contrato de trabalho, notadamente, o direito a estabilidade pelo 

prazo de 12 (doze) meses após o retorno as atividades laborais; 

 

4) Em relação aos demais trabalhadores permanece a 

responsabilidade subjetiva nos acidentes de trabalho, ou seja, 

deve-se provar o nexo de causalidade entre a infecção por 

coronavírus e o ambiente laboral nos termos do inciso XXVIII do art. 

7º da CR/88; 
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5) Não se deve confundir o afastamento previdenciário e o 

respectivo recebimento de auxílio-doença comum (onde não é 

comprovado nexo causal entre acidente e trabalho), com o 

afastamento previdenciário acidentário e respectivo auxílio-

doença acidentário (acidente ocorrido em decorrência do 

trabalho ou por doença ocupacional); 

 

6)  A estabilidade provisória de 12 meses do empregado prevista no 

artigo 118 da Lei Federal n. 8213/1991, somente subsistirá nos casos 

de acidente de trabalho, além disso, deve preencher os requisitos: 

afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do 

auxílio-doença acidentário, ressalvado as hipóteses de 

constatação, após a despedida, de doença profissional que 

guarde relação de causalidade com a execução do contrato de 

emprego, nos termos da Súmula 378 do TST; 

 

7) O texto da MP927/2020 ainda carece de votação pelo Congresso 

Nacional e poderá sofrer alterações. 

 

Na expectativa de ter cumprido o que foi proposto, e sem embargos a 

posições contrárias, submetemos a presente opinião legal para 

apreciação da Presidência. 

Belo Horizonte, 08 de maio de 2020. 

 

Tacianny Mayara Silva Machado OABMG/124.494 
Assessoria Jurídica da Presidência da Fecomércio MG 

 


