
 
 
 
 
 

 
ALERTA SOBRE CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
 
 
Com o avanço galopante do novo Coronavirus (COVID-19) no Brasil, as 
empresas estão preocupadas com o impacto da contaminação do vírus no 
ambiente do trabalho e com as responsabilidades que terão que assumir perante 
tal pandemia. Por outro, os empregados estão com medo de serem 
contaminados no local de trabalho e questionam quais seriam seus direitos 
trabalhistas em caso de contaminação. 
 
A Lei nº 13.979/2020, regulamentada pela Portaria nº 356/2020, definiu os 
conceitos de isolamento (afastamento de pessoas com a doença confirmada) e 
quarentena (afastamento de pessoas com suspeita de contaminação) e 
determinou no artigo 3º, § 3º que tais afastamentos médicos serão considerados 
como faltas justificadas.  
 
Na urgência de busca de soluções para os eminentes riscos ocupacionais, 
algumas empresas vêm aplicando protocolos empresariais de combate ao 
Coronavirus de forma unilateral, sem consulta aos trabalhadores e às vezes sem 
consulta aos órgãos internos responsáveis gestão de riscos ocupacionais.  
 
A integração e a cooperação dos trabalhadores e de seus representantes nas 
deliberações acerca das diretrizes sanitárias para enfrentamento da referida 
doença é vital neste momento. Afinal, ambos têm interesse em comum em 
encontrar soluções efetivas que corroborem para diminuição da propagação da 
doença no ambiente do trabalho e garantir o meio ambiente do trabalhado sadio, 
direito fundamental de todos os trabalhadores, conforme previsto nos artigos 7º, 
XXII, 170, inciso VI, 196 e 225 da Constituição Federal. 
 
Embora, a epidemia  do Coronavírus em si possua uma origem externa em 
relação ao estabelecimento empresarial, a partir do momento em que se torna 
factível a entronização e a circulação do vírus no espaço laboral, ela pode se 
tornar um risco ocupacional à integridade psicofísica inerente ao meio ambiente 
de trabalho. Nesse sentido, a epidemia pode passar a ser típico risco de natureza 
labor-ambiental e por este motivo, o empregador poderá responder pelos danos 
causados, em caso de negligência e imprudência. 
 
Nesse sentido, é de suma importância a adoção de medidas preventivas (v.g., 
distribuição de álcool gel aos empregados) e educativas (v.g., cartazes 
informativos) com o objetivo de minimizar os riscos empresariais, conforme 
precedente já adotado pelo TST no caso da epidemia do H1N1 (Processo no. 
TST-RR-3962700-26.2009.5.09.007). 
 



Na epidemia do Coronavírus, mais do que nunca, todos os atores sociais 
(empresa, empregado e governo) devem pautar suas decisões nos princípios da 
prevenção e da precaução durante o mapeamento dos riscos ambientes, 
conforme incisos II, III, IV e V do § 1º do art. 225 da CF. 
 
O princípio da precaução preceitua o agir de forma antecipada, a tomada de 
medidas amplas, que possam evitar a ocorrência de possível ameaça à saúde e 
segurança no trabalho. Precaução é um comportamento de cautela, que visa 
precaver-se para evitar um possível risco, ainda que indefinido, procurando 
reduzir o potencial danoso oriundo do conjunto de atividade.  Já o princípio da 
prevenção relaciona-se com a adoção de medidas que corrijam ou evitem danos 
previsíveis. 
  
Os protocolos de saúde ocupacional devem ser elaborados baseados nos 
princípios da prevenção e da precaução, com a participação dos trabalhadores 
e de seus representantes a fim evitar ou de refrear a potencial propagação de 
riscos ocupacionais, conforme preceitua o artigo 19, “e” e 20 da Convenção nº 
155 da OIT (ratificada pelo Brasil em 18.5.1992). 

 
Além disso, a negociação entre empregador e representação dos trabalhadores 
deverá ser norteada pelos princípios constitucionais da redução progressiva dos 
riscos (art. 7º, inciso XXII) e da conciliação como instrumento de pacificação 
social (preâmbulo da Carta Magna).   
 
No mesmo sentido, a NR-1 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, já com sua nova redação conferida pela Portaria nº 
6.730, publicada no D.O.U de 9.3.2020 estabelece textualmente em seu item “IV. 
g” que “cabe aos empregadores (...) implementar medidas de prevenção, 
ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: I. 
eliminação dos fatores de risco; II. minimização e controle dos fatores de risco, 
com a adoção de medidas de proteção coletiva; III. minimização e controle dos 
fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização 
do trabalho; e IV. adoção de medidas de proteção individual”.        
 
A mesma NR-1, com redação conferida pela Portaria nº 6.730/2020, estabelece 
em seu item 1.5.3.2 que os empregadores, ao gerenciarem os riscos em seus 
respectivos estabelecimentos, devem se guiar pelo escopo de “evitar os riscos 
ocupacionais que possam ser originados no trabalho”, bem como “avaliar (...) [e] 
classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de 
medidas de prevenção.”  
 
Logo, é imprescindível à consulta aos trabalhadores e neste sentido o item 
1.5.3.3 da NR-1 determina de forma expressa que “as organizações deverão 
adotar mecanismos para (...) consultar os trabalhadores quanto à percepção de 
riscos ocupacionais.”  Esta participação dos trabalhadores pode ocorrer 
prioritariamente (mas não exclusivamente) por intermédio de seus 
representantes nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
regulamentadas nos termos da NR-5.  
 



Nos termos do item 5.16 da referida norma regulamentadora, a CIPA deverá 
contar também com a participação do maior número de trabalhadores, com a 
assessoria do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho), (SESMT), quando houver na empresa. 

 
O SESMT tem por incumbência, a teor do item 4.1 da norma em apreço  
“promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho”, 
de modo que sua atuação será escrutinada periodicamente por “Comissão 
composta de representantes da empresa contratante, do sindicato de 
trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho” (item 4.5.3.3).  
 
Desta forma, da análise conjunta da Convenção nº 155 da OIT e dos textos das 
NRs 1, 4 e 5, conclui-se que: (i) que a disseminação do Coronavirus nos 
estabelecimentos empresariais poderá ser considerada como um risco 
ocupacional, logo deve ser antecipado, prevenido e gerenciado pelos 
empregadores com precaução e (ii) que as discussões e deliberações a respeito 
das medidas a serem implementadas pelas empresas deverão contar com a 
participação dos trabalhadores por intermédio da CIPA ou de outras instâncias 
eventualmente previstas em normas coletivas para representação dos 
trabalhadores. 

 
Por fim, neste momento extraordinário para a humanidade, exortamos a 
importância da concertação social, do pacto social e da negociação coletiva, 
como instrumentos de pacificação de conflitos sociais e de busca de soluções 
de autocomposição capazes de regular melhor as consequências sociais, 
econômicas e ambientais presentes e futuras advindas desta epidemia. 
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