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DECISÕES DO STF 

RECONHECIMENTO DE DOENÇA OCUPACIONAL (CORONAVÍRUS) E RIGOR NA 

FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) tratou de duas matérias que estavam previstas nos 

artigos 29 e 31 da  Medida Provisória n° 927/2020, e seus Ministros entenderam pela 

suspensão dos referidos dispositivos legais. 

Primeiro foi artigo 29 da Medida Provisória, pois este previa que os casos de 

contaminação pelo coronavírus não seriam considerados ocupacionais, exceto se 

houvesse comprovação de que foram causados pelo trabalho: 

“Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados 

ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.” 

Ao apreciar, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se pode presumir 

genericamente que o coronavírus não seja caracterizado uma doença ocupacional, 

principalmente para médicos, enfermeiros que estão diretamente em contato com a 

doença. 

Com este entendimento, não somente os profissionais referenciados na decisão 

mas qualquer empregado que em razão da execução dos serviços é obrigado a ter 

contato com o público em geral, é de se presumir o risco do contágio.  

Com esta decisão do STF, os trabalhadores poderão ter acesso a benefícios do INSS 

como o auxílio-doença, caso sejam contaminados com a covid-19. A medida beneficia 

principalmente os trabalhadores de serviços essenciais, como, por exemplo, os de 

farmácias, padarias, supermercados e do comércio em funcionamento. 

Assim, caso o empregado contraiu a doença no ambiente do trabalho e tenha 

que ser afastado de suas atividades, o período que ultrapassar os 15 (quinze) dias deverá 

estar a cargo do governo federal que deverá remunerá-lo com o pagamento do auxilio 

doença nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/91. 

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o 

caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. 



           
 

Deste modo, recomenda-se aos associados que, empregado que tenha contato 

com público e venha contrair a covid 19, com obrigatoriedade de afastamento de suas 

atividades pelo período superior a 15 dias, que sejam tomadas as providências para 

solicitar auxílio doença previdenciário junto ao INSS.  É essencial que o empregado tenha 

em sua posse o relatório médico que comprova a doença e o atestado de afastamento 

das atividades profissionais, documentos estes essenciais para o requerimento do 

benefício.   

Em relação ao artigo 31, da referida Medida Provisória, este tratava sobre os 

Autores Fiscais do Trabalho que atuariam apenas de maneira orientadora por 180 dias, 

exceto em relação há alguma  irregularidades conforme segue a descrição: 

“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. 

O STF entendeu que não se pode flexibilizar a fiscalização do trabalho, para apenas 

ser orientadora, mas ao contrário, justamente em momento de crise sanitária é que o rigor  

deve  aumentar. Deste modo, a atuação dos auditores do trabalho serão ostensiva e não 

mais orientativa. 

Por fim, é imprescindível que o associado mantenha-se firme na adoção de todas 

as medidas protetivas para o seu colaborador, fornecendo-lhe as orientações e 

equipamentos de proteção individual, ou seja, observando de forma irrestrita as 

recomendações das autoridades sanitárias. 

 

 


