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2. COVID-19 e Acidente de Trabalho. Ônus da Prova. Posicionamento da Justiça 

do Trabalho. 

 

O que poderá ser abordado? 

a) Sugestão do professor (Vídeos de 10 minutos, TCC ou pós-graduação): Para 

desenvolvimento do trabalho, recomendo a apresentação do conceito de acidente de 

trabalho com a análise do acidente típico, equiparado e doenças ocupacionais tendo como 

base a regulamentação conferida Lei nº 8.213/1991. A COVID-19 é uma doença e, 

portanto, deve ser analisado se a pandemia poderia ser considerada como doença 

ocupacional. 

Além disso, é importante apresentar os impactos para o Direito do Trabalho e, inclusive, 

para o Direito Previdenciário, do reconhecimento do acidente de trabalho. Nesse 

contexto, insere-se a estabilidade do acidentado a que teria direito o trabalhador. 

Feitas essas considerações, sugiro a apresentação dos impactos da pandemia da COVID-

19 nas relações de trabalho com destaque para a regulamentação excepcional adotada no 

período pelas Medidas Provisórias nº 927/2020 e 1.046/2021. No tocante à MP nº 

927/2020, é importante mencionar as discussões atinentes ao art. 29 que previa que a 

COVID-19 não seria acidente de trabalho. 

Em seguida, recomendo a análise da decisão do STF em controle de constitucionalidade 

que suspendeu a aplicação do art. 29 e que permitiu que a COVID-19 possa vir a ser 

declarada doença ocupacional. Nesse caso, deve ser pontuada a discussão acerca do ônus 

da prova da COVID-19 ter sido adquirida no trabalho, se recairia sobre o trabalhador ou 

sobre a empresa. Ademais, é interessante esclarecer se teriam situações que permitiriam 

a presunção de que a doença foi adquirida no trabalho. 
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Por fim, sugiro a realização de pesquisa na jurisprudência trabalhista acerca do tema para 

apresentar o posicionamento da Justiça do Trabalho sobre o assunto e os impactos no dia 

a dia das relações de trabalho. 

b) Dicas para vídeo de até 2 minutos ou Reels ou TikTok: 

- Morte por COVID-19 

- Responsabilidade do empregador 

- Atividades não essenciais e COVID-19  
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https://www.youtube.com/watch?v=f3hvHBFGiu4 

 

http://www.henriquecorreia.com.br/
https://www.youtube.com/c/HenriqueCorreiaprofessor/
https://www.youtube.com/watch?v=f3hvHBFGiu4

