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ACIDENTE DE TRABALHO NO TRAJETO E A REVOGAÇÃO DA MP 905/2019 
 
 

A Medida Provisória 905/2019 publicada em 12.11.2019 instituiu o Contrato 

Verde Amarelo e no contexto revogou a alínea “d”, do inciso IV, do art. 21, da Lei 

8.213/1991, alínea esta que equiparava o acidente de trajeto como sendo acidente 

de trabalho 

Com isso, o acidente ocorrido no percurso entre residência-trabalho e vice 

versa, não se enquadraria mais como acidente de trabalho e não haveria obrigação 

da emissão da CAT-Comunicação de Acidente de Trabalho. Tal fato seria um alívio 

para o empregador, pois não iria gerar estabilidade no empregado ao empregado (1 

ano após a cessação do benefício) que viesse a ter afastamento superior a 15 dias 

(Súmula 378, II do TST) e o benefício previdenciário a ser pago pelo INSS não seria o 

auxílio doença acidentário (Código INSS 91), que obrigava a empresa a recolher 

fundo de garantia no período do afastamento, conforme obriga o artigo 15, 

parágrafo 5º, da Lei 8.036/90. 

Neste caso, com a MP 905/2019, o empregado seria encaminhado ao INSS, 

passaria por perícia médica que determinaria o tempo de afastamento e iria 

perceber o auxílio-doença (Código INSS 31) a partir do 16º dia de afastamento, 

isentando a empresa do pagamento do fundo de garantia. 

No entanto, o próprio governo federal em 20/04/2020, editou a Medida 

Provisória 955/2020 que revogou a Medida Provisória 905/2019. 

Assim, o acidente de trajeto sofrido pelo empregado no percurso de sua 

residência para o trabalho e vice-versa volta a ser equiparado como acidente de 

trabalho, de forma que novamente o empregador obriga-se à emissão da CAT, além 

de garantir a estabilidade de empregado ao trabalhador acidentado se o tempo de 

afastamento for superior a 15 dias e, com isso, diante do recebimento do auxilio 

doença acidentário está obrigado ao recolhimento do fundo de garantia. 



           
 

É entendimento do Departamento Jurídico da ASBRAFE que eventuais 

acidentes ocorridos no percurso do trabalho no período da vigência da Medida 

Provisória 905/2019 (12.11.2019 à 20.04.2029) não são considerados acidentes de 

trabalho e se o empregado ficou afastado por período superior a 15 dias, não possuirá 

direito à estabilidade no emprego.  

Encontra fundamentação, o fato de não ter sido editado Decreto Legislativo 

pelo Congresso Nacional no prazo de 60 (sessenta) dias para regulamentar os atos 

produzidos pela referida MP 905/2019 após sua revogação que findou em 20/06/2020, 

como preceitua o parágrafo 11, do artigo 62, em que “...as relações jurídicas 

constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão 

por ela regidas”  

Por fim, caberá à empresa um olhar atento sobre acidentes de percurso 

ocorridos no período de vigência da MP 905/2019 e após a sua revogação, diante das 

considerações aqui comentadas. 


