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TELETRABALHO

MP 927/2020 CLT, arts. 75-A a 75-E

• Ajuste unilateral, pelo empregador

• Dispensa da concordância do trabalhador

• Dispensa do registro prévio da alteração contratual

• Ajuste sobre equipamentos e infraestrutura em 30 

dias

• Ajuste sobre reembolso de despesas em 30 dias

• Uso de aplicativos e programas fora da jornada não 

é tempo à disposição

• Estagiários e aprendizes

• Ajuste prévio e expresso entre empresa e 

empregado

• CLT, art. 62: sem controle de jornada

• Estagiários e aprendizes



ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS E CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

MP 927/2020 CLT, arts. 129 e seguintes

• Antecipação de férias individuais, com duração mínima de 

5 dias corridos, por vontade do empregador e mesmo sem 

PA completo. Negociação entre empregado e empregador 

para antecipar períodos futuros de férias

• Pagamento de 1/3 após a concessão, até a data do 13º, e 

pagamento das férias até o 5º dia útil do mês subsequente

• Férias coletivas com prévia notificação de 48 horas. 

Dispensa de comunicar ME e Sindicatos

• Antecipação de férias individuais não é 

permitido

• Pagamento até 2 dias antes do gozo das férias

• Notificação prévia com 30 dias. Mínimo de 10 

dias corridos. Comunicação ao ME e ao 

Sindicato com 15 dias de antecedência



APROVEITAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

MP 927/2020 CLT, art. 611-A

• Antecipação de feriados (não religiosos), desde que os 

trabalhadores fossem avisados com 48 horas de 

antecedência

• Antecipação de feriados não é permitido 

por acordo individual, somente por 

negociação coletiva



BANCO DE HORAS

MP 927/2020 CLT, arts. 59 e 611-A

• Banco de Horas com duração de até 18 meses (após 

encerramento da calamidade pública)

• Ajuste determinado unilateralmente, pelo empregador

• Banco de Horas por acordo individual com 

duração máxima de seis meses

• Prazo superior mediante negociação 

coletiva.



SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

MP 927/2020 Normas Regulamentadoras

• Suspensão de exames médicos ocupacionais, clínicos e 

complementares (à exceção dos demissionais)

• Dispensa do exame demissional se o exame mais 

recente tivesse sido realizado há menos de 180 dias

• Suspensão de treinamentos presenciais periódicos, que 

podiam ser prorrogados por até 90 dias, após 

encerramento da calamidade

• Suspensão de processos eleitorais da CIPA

• Voltam a vigorar os textos das Normas 

Regulamentadoras ou de Normas de 

Procedimentos Técnicos

• Ex: audiometria (NR 7, 3.4); treinamento 

anual contra incêndio (NPT-PR 17, 5.6,3)



MP 927/2020, art. 29

COVID como acidente de trabalho



MP 927/2020

Art. 29 - Os casos de contaminação pelo coronavírus 

(covid-19) não serão considerados ocupacionais, 

exceto mediante comprovação do nexo causal.

STF, ADI 6380 – eficácia suspensa



Lei 8.213/91, arts. 19 e 20

O TRABALHO PRECISA SER A CAUSA DO ADOECIMENTO

A DOENÇA PRECISA GERAR UMA INCAPACIDADE LABORATIVA



Lei 8.213/91, art. 20

I – doença profissional: produzida pelo exercício do trabalho

II – doença do trabalho: desencadeada pelas condições de 
trabalho, desde que se relacione diretamente com essas condições

Decreto 3.048/99, Anexo II – Listas A e B



ANEXO II

AGENTES PATOGÊNICOS CAUSADORES DE DOENÇAS PROFISSIONAIS OU DO TRABALHO, CONFORME

PREVISTO NO ART. 20 DA LEI Nº 8.213, DE 1991

BIOLÓGICOS

XXV - MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECCIOSOS VIVOS E SEUS PRODUTOS TÓXICOS

Mycobacteria, vírus; outros organismos

responsáveis por doenças transmissíveis.

Hospital; laboratórios e outros ambientes

envolvidos no tratamento de doenças

transmissíveis.



LISTA A

AGENTES OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL RELACIONADOS COM A ETIOLOGIA DE

DOENÇAS PROFISSIONAIS E DE OUTRAS DOENÇAS RELACIONADAS COM O TRABALHO

XXV - Microorganismos e parasitas infecciosos vivos e seus

produtos tóxicos

(exposição ocupacional ao agente e/ou transmissor da doença,

em profissões e/ou condições de trabalho especificadas)

Tuberculose (A15-A19.-)

Hepatites Virais (B15-

B19.-)

HIV (B20-B24.-)



LISTA B

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS RELACIONADAS COM O TRABALHO

(Grupo I da CID-10)

IX - Hepatites 

Virais (B15-B19)

Exposição ocupacional ao Vírus da Hepatite A (HAV); Vírus da Hepatite B (HBV); Vírus

da Hepatite C (HCV); Vírus da Hepatite D (HDV); Vírus da Hepatite E (HEV)

Trabalhos envolvendo manipulação, acondicionamento ou emprego de sangue humano ou de

seus derivados; trabalho com “águas usadas” e esgotos; trabalhos em contato com materiais

provenientes de doentes ou objetos contaminados por eles. (Z57.8) (Quadro XXV)

X - HIV (B20-B24)

Exposição ocupacional ao Vírus HIV, principalmente em trabalhadores da saúde, em

decorrência de acidentes pérfuro-cortantes com agulhas ou material cirúrgico

contaminado, e na manipulação, acondicionamento ou emprego de sangue ou de seus

derivados, e contato com materiais provenientes de pacientes infectados.

(Z57.8) (Quadro XXV)



OIT
Lista de Doenças Ocupacionais

1.3.9. Doenças causadas por outros agentes biológicos no trabalho, não
mencionados nos itens anteriores, em que um vínculo direto é estabelecido
cientificamente ou determinado por métodos adequados às condições e
práticas nacionais, entre a exposição a esses agentes biológicos, decorrente de
atividades de trabalho, e a(s) doença(s) contraída(s) pelo trabalhador.



Art. 20 - Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as 
seguintes entidades mórbidas:
(...)

§ 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.
(...).”



Endemia – doença manifesta habitualmente em determinada região

LISTA A

XXV - Microorganismos e parasitas infecciosos vivos e seus

produtos tóxicos

(exposição ocupacional ao agente e/ou transmissor da doença, em

profissões e/ou condições de trabalho especificadas)

Dengue (A90.-)

Febre Amarela 

(A95.-)

Malária (B50-B54.-)



LISTA B

VII - Dengue [Dengue 

Clássico]  (A90.-)

Exposição ocupacional ao mosquito (Aedes aegypti), transmissor do

arbovírus da Dengue, principalmente em atividades em zonas endêmicas,

em trabalhos de saúde pública, e em trabalhos de laboratórios de pesquisa,

entre outros.

(Z57.8) (Quadro XXV)

VIII - Febre Amarela 

(A95.-)

Exposição ocupacional ao mosquito (Aedes aegypti), transmissor do

arbovírus da Febre Amarela, principalmente em atividades em zonas

endêmicas, em trabalhos de saúde pública, e em trabalhos de laboratórios

de pesquisa, entre outros. (Z57.8) (Quadro XXV)



Lei 8.213/91, art. 20, §1º

Endemia – doença manifesta habitualmente em determinada região

Epidemia e Pandemia – afeta um número maior de indivíduos



Lei 8.213/91, art. 20, §1º

Interpretação literal – ponto de partida (verba legis) , mas insuficiente

Interpretação teleológica (LINDB, art. 5º)

Interpretação lógica; sistemática; histórica



Art. 20 - Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo 
anterior, as seguintes entidades mórbidas:
(...)

§ 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.



Nexo causal indispensável

Não é possível qualquer presunção de causalidade

Fator de risco (risco provável)

Estudo da causalidade (Resolução CFM 2.183/2018, art. 2º)



COVID-19

Fator etiológico: vírus de alta transmissibilidade.

Transmissão: por gotículas expelidas do nariz ou da boca de pessoas
infectadas.

OPAS/OMS; Anvisa; OSHA: risco de contrair a doença de alguém sem
sintomas é muito baixo.



COVID-19

Não é acidente típico e não é doença profissional

Pode ser doença do trabalho: para profissionais que, em razão da 
natureza de suas atividades, se obrigam ao contato direto 

com o vírus. 

Contato efetivo com o doente diagnosticado com COVID-19. 
Manuseio de secreções ou aspiração por partículas em suspensão.



Art. 21 – Equiparam-se também ao acidente, para efeitos desta Lei:

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado 

no exercício de sua atividade;

.

CONTAMINAÇÃO ACIDENTAL

Evento súbito, fortuito, inesperado e possível de ser 
identificado pelo trabalhador



Art. 21 – Equiparam-se também ao acidente, 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.

CONCAUSA

Covid-19: agente único como causa suficiente (vírus)



Art. 21 – Equiparam-se também ao acidente, para efeitos desta Lei:

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de 
trabalho: 

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.

ACIDENTE DE TRAJETO

Impossibilidade de prova. Afastamento do risco geral somente com 
afastamento absoluto do contato social (lockdown)



1º Passo: investigação do nexo de causalidade (doença do trabalho 
ou contaminação acidental) – fator de risco ou de risco provável

EMISSÃO DA CAT

2º Passo: emissão da CAT com anotação de se trata de suspeita. O 
nexo causal precisa ser investigado pela perícia do INSS



Secretarias Municipais de Saúde
Ministério Público do Trabalho

1. Recomendações
2. Notificações para emissão de CAT e fornecimento de cópia dos documentos emitidos

CF, art. 22, I e XXIII – competência privativa da União para legislar sobre direito do
trabalho e sobre seguridade social. STF, ADI 5739.

CF, art. 198 – competência concorrente de Estados e Municípios em matéria de ações
e serviços de saúde pública. STF, ADI 6341.

Defesa administrativa (Resolução CNMP 164/2017, art. 10)
Mandado de Segurança (repressivo e/ou preventivo)
Aguardar para se defender posteriormente



Obrigada!!
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