
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº56 – 04 de Abril 2022 

PORTARIA MTP/MS N. 17 - 01.04.2022 

USO DE MÁSCARA EM AMBIENTE DE TRABALHO 

O governo federal publicou em 01.04.2022, a Portaria Interministerial MTP/MS 17, que 

alterou o Anexo I da Portaria Conjunta 20/2020, a fim de atualizar as medidas de prevenção, controle 

e redução dos riscos de transmissão da covid-19 em ambientes de trabalho. 

Nesta matéria, será analisada a principal novidade que é a possibilidade da dispensa do uso de 

máscara de proteção em ambientes de trabalho em que, por decisão do ente federativo onde a 

empresa estiver situada, não for obrigatório o uso de máscara de proteção em locais fechados. 

É o que dispõe o item 8.2.4 da Portaria que segue transcrito: 

“Ficam dispensados o uso e o fornecimento das máscaras cirúrgicas ou 

de tecido de que tratam os itens 4.2.1, 7.1 e 8.2 desta Portaria nas unidades 

laborativas em que, por decisão do ente federativo em que estiverem 

situadas, não for obrigatório o uso das mesmas em ambientes fechados.” 

Com essa alteração na regra federal, passa a ser possível que as empresas deixem de fornecer 

e exigir o uso de máscaras pelos empregados em suas dependências nos estados e municípios que 

têm normas locais desobrigando o uso da máscara em ambientes fechados. 

Assim, é imprescindível consultar a legislação do munícipio/estado sobre manutenção da 

máscara em ambientes de trabalho, a fim de possibilitar a análise das possíveis medidas a serem 

adotadas: 

• Caso o estado/município tenha liberado expressamente o uso de máscara em ambientes 

fechados, a empresa poderá dispensar o uso de máscara pelos seus empregados nos ambientes de 

trabalho. 

• Caso o estado/município não tenha liberado o uso de máscara em ambientes fechados, a 

empesa deverá seguir as regras de utilização de máscara em ambientes fechados definidas pelo 

estado/município. 

• Caso o estado/município edite norma determinando que deverão ser seguidas as medidas 

estabelecidas pelas portarias federais ou seja omisso quanto à liberação do uso de máscaras em locais 



           
 

fechados, a empresa deverá seguir as regras da Portaria Conjunta 20/20, conforme alterada pela 

presente Portaria Interministerial.  

Vale ressaltar que diante dos poderes diretivo e disciplinar conferidos à empresa no contrato 

de trabalho, em que pese a dispensa do uso e fornecimento de máscara, esta poderá continuar 

exigindo o uso de máscara pelos empregados em suas dependências em razão das circunstâncias 

especiais de sua atividade ou das condições do empregado, no entanto, entendemos que deverão ser 

fornecidas as máscaras de proteção não podendo o empregado ser onerado neste aspecto.  

Além disso, mesmo que ocorra a dispensa do uso da máscara por autorização legal e optando 

a empresa pela manutenção do uso, recomenda-se a realização do trabalho de conscientização dos 

empregados, a fim de mitigar eventuais conflitos que possam surgir pela exigência da proteção. 

Por fim, recomenda-se tomar conhecimento da íntegra das disposições contidas na Portaria, 

visto que há outras situações que devem continuar a ser observadas pela empresa no controle 

sanitário no ambiente do trabalho. A íntegra da Portaria Interministerial poderá ser acessado no link: 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-17-de-22-de-marco-de-

2022-390294735 

  

DEPTO. JURÍDICO - DR. ADILSON SANTOS ARAUJO – OABSP nº 126974 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-17-de-22-de-marco-de-2022-390294735
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-17-de-22-de-marco-de-2022-390294735

