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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a história e a luta dos 
profissionais de saúde pelos seus direitos trabalhistas, abordando os desafios 
enfrentados e as condições de trabalho desta classe de profissionais no combate ao 
novo coronavírus (COVD-19). Diante de tais elementos, se faz necessária uma 
abordagem sobre os princípios que regem o direito do trabalho, os desafios 
enfrentados pelas categorias dos profissionais de saúde no combate contra a 
pandemia, abordando a responsabilidade civil dos empregadores na saúde, o limite 
da responsabilidade de tais empregadores e as excludentes de das 
responsabilidades civis. Apresentando as características e especificações que 
abarcam os direitos dos profissionais de saúde, detalhou-se seu conceito, natureza 
jurídica, condições para sua existência. Por fim, fora trazido o entendimento dos 
operadores do Direito a fim de verificar os direitos dos profissionais de saúde. 
 
Palavras-chave: Profissionais de saúde - pandemia. Direitos trabalhistas – 
profissionais de saúde. Profissionais de saúde - Covid-19.  
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ABSTRACT 
 
 

This study aims to reflect on the history and struggle of health professionals for their 
labor rights, addressing the challenges faced and the working conditions of this class 
of professionals in the fight against the new coronavirus (COVID-19). In view of these 
elements, it is necessary to approach the principles that govern labor law, the 
challenges faced by the categories of health professionals in the fight against the 
pandemic, addressing the civil liability of employers in health, limiting the liability of 
such employers and those excluding civil liability. Presenting the characteristics and 
specifications that encompass the rights of health professionals, its concept, legal 
nature, conditions for its existence were detailed. Finally, the understanding of the 
operators of the law was brought up in order to verify the rights of health 
professionals.  

 
Keywords: Health professionals - pandemic. Health professionals - labor law. Health 
professionals - Covid-19.  
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1 INTRODUÇÃO   

 
O presente trabalho tem como intuito refletir sobre a história e à luta dos 

profissionais da saúde pelos seus direitos trabalhistas, abordando os desafios 

enfrentados e as condições de trabalho dessa classe de profissionais no combate  

ao novo coronavírus (COVID-19) e apontar o impacto na vida desses profissionais 

em meio à pandemia. 

 
Concordando com Teixeira et al.1 os trabalhadores da saúde, Enfermeiros, 

Técnicos de Enfermagem e Auxiliares, é preciso reconhecer que tais profissionais 

estão na linha de frente dos atendimentos aos casos de COVID-19, com papel 

fundamental no combate à pandemia, não apenas em razão de sua capacidade 

técnica, mas, também, por se tratarem da maior categoria profissional, sendo os 

únicos que permanecem 24 horas ao lado do paciente. 

 
Evidencia-se, a enfermagem, historicamente acometida por baixos salários e 

condições de trabalhos não favoráveis, passou de desvalorizada para protagonista 

da luta contra o novo Coronavírus (COVID-19). Os profissionais da saúde sempre 

estiveram presentes na gestão de cuidados, nos contextos de grandes epidemias, 

pandemia e guerras.  

 
Diante de tais elementos, se faz necessária uma abordagem sobre, os 

princípios que regem o direito do trabalho, os desafios enfrentados pelas categorias 

dos profissionais de saúde no combate à pandemia abordando a responsabilidade 

civil dos empregadores na saúde, o limite da responsabilidade de tais 

empregadores, abordando as excludentes das responsabilidades civis.  

 

 

 

 

 

 

 

1
TEIXEIRA, Carmen Fontes de Souza et al. A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia 

de Covid-19. Ciência & Saúde Coletiva [online], v. 25, n. 9, p. 3465-3474, 2020. Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.19562020. Acesso em: 12 Jul. 2021. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DE DIREITO DO TRABALHO 

 

Para compreender a atual concepção do trabalho humano é importante uma 

análise do surgimento e conceito, fundamentando sua existência e evolução 

histórica. Após essa introdução histórica trazemos os principais princípios que regem 

o ordenamento jurídico-trabalhista, retratando sua finalidade.  

 
O direito do trabalho surgiu a partir da revolução industrial com a 

necessidade de proteger o trabalhador da desigualdade existente entre os 

empregadores. Na antiguidade o trabalho não era dignificante para o homem, o 

Direito do trabalho é uma história de terror, pois a primeira civilização conhecida já 

possuía trabalho escravo.  

 
Sobre o trabalho escravo2: 

 
O trabalho, na Antiguidade (período que se estendeu desde a 
invenção da escrita – 4000 a. C. a 3500 a. C. – à queda do Império 
Romano do Ocidente – 476 d. C.) e início da Idade Média (século V), 
representava punição, submissão, em que os trabalhadores eram os 
povos vencidos nas batalhas, os quais eram escravizados. O 
trabalho não era dignificante para o homem. A escravidão era tida 
como coisa justa e necessária. Para ser culto, era necessário ser rico 
e ocioso. 

  

Com a queda do feudalismo, nasce o mercantilismo, surgiu então as 

criações das primeiras cidades, com o passar do tempo, houve perda da população 

rural e crescimento da população nas cidades, a partir do séc. XVIII, com a 

exploração de atividades industriais, surge o capitalismo industrial, com isso se deu  

origem a Revolução Industrial. 

 
Na visão de Ferreira e Pessoa3:  

 
A expressão ―Revolução Industrial‖ compreende o conjunto das 
transformações técnicas, sociais e econômicas que surgiram com a 
sociedade industrial nos séc. XVIII e XIX na Inglaterra e, 
posteriormente, irradiou-se para a Europa e Estados Unidos. 

  

 

2
FERREIRA, J. N. F.; PESSOA, C. J. D. Q. Direito do Trabalho.  9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 2. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597018974/. Acesso em: 28 Maio 2021.  
3
Ibidem, p. 11.  
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O início da história do direito do trabalho no Brasil se dá no ano de 1888 

através da Lei Áurea, até o ano de 1888 todos trabalhavam nas condições de 

escravo, não existia nenhuma necessidade de uma lei para regular essa situação. A 

partir da publicação da referida lei, surge uma massa imensa de pessoas que vão 

colocar seu trabalho à disposição, a qual precisa ser regulada,  

 
Como se observa Mauricio Godinho4: 

 
No período que se inicia com a Independência do Brasil (1822) até a 
Abolição da Escravatura (1888), como havia o trabalho escravo, não 
houve condições para o desenvolvimento da legislação trabalhista. A 
Constituição do Império (outorgada por D. Pedro I, em 1824) 
consagrava a filosofia liberal da revolução francesa, assegurando a 
liberdade do trabalho, todavia, não tratou dos direitos sociais do 
trabalhador. Contemplava, de forma explícita, a proibição quanto às 
corporações de ofício (art. 179, XXV). 
 

No ano de 1891, além da promulgação da Lei Áurea, temos a promulgação 

da nova Constituição Federativa do Brasil e a instituição da República Brasileira, 

surge então liberdade à associação e o trabalho livre assalariado, a partir desse 

momento além das pessoas estarem livres, elas poderiam se organizar legalmente e 

buscar uma defesa de direito.  

 
Conforme expõe Ricardo Resende5: 

 
Na contramão da tendência mundial, foi promulgada, no Brasil, a 
CRFB/88. Em que pese alguns excessos e inconsistências, a 
CRFB/88 constitui um importantíssimo instrumento garantidor dos 
direitos mínimos do trabalhador, do chamado mínimo existencial, 
norteado pelo princípio da dignidade humana.  
 

Com a promulgação da CRFB/88 temos a chamada cláusula pétrea da 

Constituição, a qual prevê todos os direitos dos trabalhadores, tratando-se de um rol 

extremamente importante que consagra que os direitos sociais que não podem ser 

mitigados. O direito fundamental dos trabalhadores torna-se um valor social 

 

4
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da 

reforma trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. 
5
RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. São Paulo: Grupo GEN, 2020. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530989552/. Acesso em: 03 Abr. 2021.    



14 

 

imprescindível, o trabalho empregado pelo homem só estará de acordo com o texto 

constitucional se for entendido como um trabalho digno, seguro e decente.  

 

2.1 Conceito de Direito do Trabalho 

 

O direito do trabalho surgiu principalmente da necessidade de proteger o 

trabalhador, pois há uma extrema desigualdade entre o empregado e o empregador. 

Na visão jurídica o trabalhador é hipossuficiente, ou seja, o empregado encontra-se 

numa posição em que sua liberdade contratual não é plena, tal relação jurídica, em 

si, traz ao empregador poderes que sujeita o empregado às suas ordens, ocasião 

em que nasce a necessidade de existir um direito do trabalhado que regule normas 

desta relação. 

 

No ensinamento do respeitável mestre Ricardo Resende6: 

 
Pode-se conceituar Direito do Trabalho como o ramo da ciência 
jurídica que estuda as relações jurídicas entre os trabalhadores e os 
tomadores de seus serviços e, mais precisamente, entre empregados 
e empregadores. 

 

Por sua vez, Maurício Godinho Delgado, aponta a existência de definições 

subjetivas, objetivas e mistas do direito individual e do direito coletivo do trabalho, 

assim como do direito do trabalho em sentido lato7:  

 
Na busca da essência e elementos componentes do Direito do 
Trabalho, os juristas tendem a adotar posturas distintas. Ora 
enfatizam os sujeitos componentes das relações jurídicas reguladas 
por esse ramo jurídico especializado — trata-se das definições 
subjetivistas, com enfoque nos sujeitos das relações justrabalhistas. 
Por vezes enfatizam o conteúdo objetivo das relações jurídicas 
reguladas por esse mesmo ramo do Direito: são as definições 
objetivistas, que afirmam enfoque na matéria de conteúdo das 
relações justrabalhistas. Há, finalmente, a elaboração de concepções 
mistas, que procuram combinar, na mesma definição, os dois 
enfoques acima especificados. A mesma variedade de perspectivas 
já se verificou, a propósito, no Direito Comercial (hoje, Direito 
Empresarial), definido quer como ―direito dos comerciantes‖ 
(subjetivismo), quer como ―direito regulador dos atos de comércio‖ 
(objetivismo). É subjetivista a definição exposta por Hueck e 
Nipperdey: ―o Direito do Trabalho é o direito especial de um 

 

6 
RESENDE, 2020, p. 1. 

7 
DELGADO, 2019, p. 46-48. 
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determinado grupo de pessoas, que se caracteriza pela classe de 
sua atividade lucrativa (...) é o direito especial dos trabalhadores.(...) 
O Direito do Trabalho se determina pelo círculo de pessoas que 
fazem parte do mesmo‖(1). É objetivista a definição exposta por 
Messias Pereira Donato: ―corpo de princípios e de normas jurídicas 
que ordenam a prestação do trabalho subordinado ou a este 
equivalente, bem como as relações e os riscos que dela se 
originam‖(2). É definição mista, por sua vez, esta construída por 
Octavio Bueno Magano. Expõe o autor que Direito do Trabalho é o 
―conjunto de princípios, normas e instituições, aplicáveis à relação de 
trabalho e situações equiparáveis, tendo em vista a melhoria da 
condição social do trabalhador, através de medidas protetoras e da 
modificação das estruturas sociais‖(3). Dos três enfoques utilizados 
para a construção de definições, o menos consistente, do ponto de 
vista científico, é, sem dúvida, o subjetivista. É que, considerada a 
relação de emprego como a categoria fundamental sobre que se 
constrói o Direito do Trabalho, obviamente que o ramo jurídico 
especializado não irá definir-se, sob o ponto de vista técnico, a partir 
de qualquer de seus sujeitos, mas a partir de sua categoria 
fundamental. Por outro lado, o caráter expansionista desse ramo 
jurídico tem-no feito regular, mesmo que excepcionalmente, relações 
jurídicas de trabalho que não envolvem exatamente o empregado(4) 
— o que torna o enfoque subjetivista inábil a apreender todas as 
relações regidas pelo ramo jurídico em análise. Não obstante suas 
deficiências, o enfoque subjetivista não é de todo inválido. De fato, 
ao destacar a figura obreira, tem a virtude de enfatizar o caráter 
teleológico do Direito do Trabalho, sua qualidade de ramo jurídico 
dirigido a garantir um aperfeiçoamento constante nas condições de 
pactuação da força de trabalho na sociedade contemporânea. O 
enfoque objetivista de feitura da defi nição do Direito do Trabalho é 
mais satisfatório do que o anterior, em face da circunstância de se 
construir desde a categoria jurídica essencial do Direito em questão: 
a relação empregatícia. A ênfase no objeto, no conteúdo das 
relações jurídicas de prestação empregatícia do trabalho, confere a 
tal concepção visão mais precisa sobre a substância e elementos 
componentes desse ramo jurídico especializado. Não obstante, o 
acentuado direcionamento teleológico do Direito do Trabalho — e 
que consiste em seu qualificativo diferenciador perante outros ramos 
jurídicos — pode se descolorir nas definições objetivistas, com 
prejuízo ao desvelamento da essência desse ramo jurídico 
especializado. As concepções mistas, desse modo, têm melhor 
aptidão para o atendimento da meta científica estabelecida para uma 
definição — apreender e desvelar os elementos componentes de 
determinado fenômeno, com o nexo lógico que os mantém 
integrados. Nesse quadro, o Direito Individual do Trabalho define-se 
como: complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que 
regulam, no tocante às pessoas e matérias envolvidas, a relação 
empregatícia de trabalho, além de outras relações laborais 
normativamente especificadas. Já o Direito Coletivo do Trabalho 
pode ser definido como o complexo de princípios, regras e institutos 
jurídicos que regulam as relações laborais de empregados e 
empregadores, além de outros grupos jurídicos normativamente 
especificados, considerada sua ação coletiva, realizada 
autonomamente ou através das respectivas associações(5). O Direito 
Material do Trabalho, compreendendo o Direito Individual e o Direito 
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Coletivo — e que tende a ser chamado, simplesmente, de Direito do 
Trabalho, no sentido lato —, pode, finalmente, ser definido como: 
complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que 
regulam a relação empregatícia de trabalho e outras relações 
normativamente especificadas, englobando, também, os 
institutos, regras e princípios jurídicos concernentes às 
relações coletivas entre trabalhadores e tomadores de serviços, 
em especial através de suas associações coletivas (Grifo nosso). 

 

Pode-se conceituar o direito do trabalho como ramo da ciência jurídica que 

ornamenta a relação de direito material trabalhista entre o trabalhador e o 

empregador, cuja relação jurídica que rege-se por uma série de regras que não pode 

ser ignorada pelas partes. 

 
Consoante lecionam Ferreira e Pessoa8: 

 
O Direito do Trabalho pode ser visto como um conjunto de regras de 
natureza privada e pública. Há uma série de regras cuja observância 
não pode ser rejeitada pela vontade das partes. São as regras que 
compõem o mínimo legal. Por exemplo: o menor salário é o mínimo. 
Ninguém pode estabelecer ganhar um salário mensal relativo a 220 
horas de trabalho que seja inferior ao próprio salário-mínimo. Por 
outro lado, também há uma série de regras nas quais predomina a 
vontade das partes, como nas convenções e acordos coletivos de 
trabalho. A concepção adotada quanto à definição do Direito do 
Trabalho é mista, sendo uma disciplina jurídica integrante da ciência 
do Direito, a qual, do ponto de vista didático, pode ser dividida em 
Direito Coletivo, Individual, Processual e Administrativo do Trabalho. 

 

Nota-se que o doutrinador descreve com clareza a finalidade do Direito do 

trabalho, apontando a necessidade do estabelecimento de medidas de proteção 

para salvaguardar direitos dos trabalhadores.  

 

2.2 Natureza jurídica do Direito do Trabalho 

 

Insta destacar que não há concordância doutrinária no que se refere ao 

estudo da natureza jurídica do direito do trabalho.  

 
Nesse sentido, Maurício Godinho Delgado9: 

 

 

8
FERREIRA; PESSOA, 2019, p. 58.  

9
DELGADO, 2019, p. 83.  
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Encontrar a natureza jurídica do Direito do Trabalho consiste em se 
fixarem seus elementos componentes essenciais, contrapondo-os ao 
conjunto mais próximo de segmentos jurídicos sistematizados, de 
modo a classificar aquele ramo jurídico no conjunto do universo do 
Direito. 
 

Não obstante, para que possa se encontrar a natureza jurídica do direito do 

trabalho é necessário encontrar o gênero próximo a qual ele pertence.  

 
Como ressalta Luciano Martinez10.  

 
Observe-se, inicialmente, que o direito do trabalho é produto histórico 
da intervenção pública, promotora de limites à exploração das forças 
laborais. Natural, portanto, que nele exista considerável 
impositividade, característica própria do direito público, campo no 
qual o Estado intervém nas relações contratuais mediante seu ius 
imperii. Evidencia-se isso, por exemplo, na adoção de conteúdos 
mínimos para os contratos de emprego e na fiscalização do 
cumprimento das normas de identificação profissional, de segurança 
do trabalho e de medicina do trabalho. 

 

No caso, o direito do trabalho se dividiu entre as teorias do direito do 

trabalho público e direito do trabalho privado.  

 
Na visão de  abíola  arques e  láudia  osé Abud11.  

 
 xistem várias teorias que pretendem classificar o direito do trabalho, 
estabelecendo a sua natureza jurídica.  egundo a teoria do direito 
p blico, o direito do trabalho possui normas de natureza 
administrativa, de caráter imperativo e estatutárias.  onsoante a 
teoria do direito privado, o direito do trabalho decorre da locação de 
serviços do direito civil, e seus sujeitos, empregado e empregador, 
são dois particulares. É importante esclarecer que prevalece entre os 
juristas o entendimento de que o direito do trabalho é do ramo do 
direito privado, pois decorre do desenvolvimento da locação de 
serviços do direito civil, caracterizando-se como a expressão de 
autonomia. (...) 

 

Desta feita, conclui-se que prevalece na seara jurídica o entendimento de 

que o direito do trabalho pertence ao direito privado, dominando os direitos sociais e 

tendo como principal objetivo resguardar os diretos dos trabalhadores. 

 

10
MARTINEZ, L. Curso de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho. 11.. ed. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 62. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/.9788553618408/. Acesso em: 29 Maio 2021. 
11

MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 5. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478712/. Acesso em: 29 Maio 2021. 
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3 PRINCÍPIOS DO DIREITO O TRABALHO  

 

3.1  Definição de Princípios  

 

O direito trabalhista, como os demais ramos do Direito, é norteado por 

princípios que comandam não somente a aplicação do direito, mas também a 

criação das normas trabalhistas. 

 
Conforme ensina Luciano Martinez12: 

 
Os princípios gerais do direito são comandos normativos genéricos 
que condicionam e orientam a compreensão de todo o ordenamento 
jurídico, inclusive para fins de criação de novas normas e para 
aplicação/integração daquelas existentes. Eles são considerados, 
como o próprio nome sugere, no início de qualquer ponderação, 

sendo, portanto, ponto de partida para as primeiras conclusões. 
 

O próprio Direito do Trabalho faz referência aos princípios. A utilidade desse 

instrumento é vista diante de uma lacuna normativa, oportunidade em que aplica-se 

um princípio geral do direito. 

 
Nesta seara, destaca-se a definição elaborada por Gustavo Cisneiros: ―Os 

princípios têm natureza normativa, ou seja, são capazes de regular um caso 

concreto, servindo de base para uma decisão judicial (...)‖13. 

 
Nota-se que o legislador deixa claro que, na ausência de previsões legais é 

possível que sejam aplicados os princípios em determinado caso concretos. 

 
Portanto, serão delineados alguns dos mais importantes princípios do ramo 

do direito do trabalho, sabendo que estes possuem a função de trazer ao presente 

estudo a forma informativa, interpretativa e normativa do tema abordado. 

 

 

 

 

 

12
MARTINEZ, 2020, p. 89. 

13
CISNEIROS, Gustavo. Direito do Trabalho Sintetizado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 7. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530982126/. Acesso em: 29 Maio 2021. 
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3.2 Princípio da Proteção 

 

O princípio da proteção, também chamado pela doutrina de princípio 

protetor, tem por objetivo proteger uma das partes (a parte mais fraca), sendo o 

principal aliado do trabalhador.  

 omo ilustra  abíola  arques e  láudia  osé Abud14.  

 
O princípio de proteção não tem por objetivo a igualdade jurídica 
como no direito civil, mas sim a proteção de uma das partes (o 
hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca da relação de trabalho) 
para alcançar uma igualdade substancial e verdadeira entre o 
empregado e o empregador.  

 

É considerada a alma do direito do trabalho, nas palavras de Rogério 

Renzetti15: 

 

Não deve haver hierarquia entre os princípios, mas não resta dúvida 
de que o princípio protetor é reconhecido como o ―Princípio dos 
Princípios do Direito do Trabalho‖, representa a essência do direito 
laboral. Sua ausência significaria o não reconhecimento da 
autonomia do Direito do Trabalho. 

 

O princípio da proteção busca equilibrar a relação entre empregado e 

empregador. Tal princípio tem por objetivo garantir ao empregado o seu direito 

firmado na legislação trabalhista, não colocando o trabalhador na situação de 

vantagem, mas sim trazendo o equilíbrio nas relações jurídicas existentes entre eles. 

 
Um bom exemplo de demonstração dessa proteção conferida ao empregado 

encontra-se no art. 468 da CLT16: 

 
Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração 
das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim 
desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 
empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta 
garantia. 

 

 

14
MARQUES; ABUD, 2013, p. 8. 

15
RENZETTI, Rogério.  Direito do Trabalho: Teoria e Questões Práticas, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

(Provas & Concursos). p. 3. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530981402/. Acesso em: 30 Maio 2021. 
16

MANOLE, E. J. D. E. CLT: Consolidação das Leis do Trabalho: Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

6. ed. São Paulo: Manole, 2021. p. 104. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555763577/. Acesso em: 16 Maio 2021. 
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Sua finalidade é apresentar uma análise justa à relação jurídica, traduzindo 

uma acepção do princípio da isonomia substancial, o qual ensina a tratar igualmente 

os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. 

 
Em continuação, o princípio da proteção subdivide-se em outros três. São 

eles: o princípio do in dubio pro misero ou in dubio pro operário, o princípio da 

condição mais benéfica e o princípio da norma mais favorável. 

3.2.1 Princípio do in dubio pro misero (ou in dubio pro operario) 

 

Esse princípio é volta-se para compreender situações em que a norma 

jurídica pode ter interpretações diferentes, quando o operador do direito estiver 

diante de uma única norma que permite, mais de uma interpretação, tal norma 

deverá ser interpretada sempre de maneira mais favorável ao trabalhador. 

 
Desta maneira, ilustra  abíola  arques e  láudia  osé Abud, as quais 

destacam muito bem o referido norteador17: ―É o critério pelo qual o intérprete deve 

escolher entre os vários sentidos possíveis da norma, aquele que seja o mais 

favorável ao trabalhador‖.  

 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Carlos Henrique Bezerra Leite18: 

 
Trata-se de princípio que auxilia a interpretação da norma trabalhista 
em prol do trabalhador. Assim, quando se está diante de uma única 
norma que permita mais de uma interpretação, deve prevalecer 
aquela que mais favoreça o empregado. Exemplifiquemos com a 
regra contida no art. 10, II, ―b‖, do AD T, segundo a qual é vedada a 
dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante 
―desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o 
parto‖.Ora, a expressão ―desde a confirmação da gravidez‖ comporta 
pluralidade de interpretações, a saber: ―desde a comunicação da 
empregada ao empregador‖; ―desde a apresentação do atestado 
médico‖; ―desde a data da provável fecundação‖ etc. Adotando-se o 
princípio in dubio pro operario, a interpretação da regra que mais 
protege a empregada gestante é a ―desde a data da provável 
fecundação‖.Outro exemplo decorre da interpretação do art. 391 da 
 LT (―Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de 
trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de 

 

17
MANOLE, 2021, p. 8. 

18
LEITE, C. H. B. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. p. 57. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595680/. Acesso em: 30 Maio 2021. 
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encontrar-se em estado de gravidez‖). A expressão ―estado de 
gravidez‖ também comporta d vida a respeito do início do período de 
garantia no emprego, razão pela qual, aplicando-se o princípio em 
tela, deve prevalecer a interpretação que assegure o direito da 
empregada contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a 
fecundação. 

 

Contudo, o princípio da proteção não é aplicado no campo probatório, em 

análise de prova.   

 
Como aponta Rogério Renzetti19.  

 

O princípio da proteção, contudo, não é aplicado no campo 
probatório, ou seja, ao analisar uma prova, o magistrado não deverá 
aplicar este princípio de forma a favorecer o trabalhador. No campo 
probatório, podemos dizer que o princípio que busca o equilíbrio 
entre as partes é o da primazia da realidade. Podemos afirmar, 
contudo, que a aplicação do princípio em análise no campo 
processual do trabalho está limitada a inspirar o legislador na 
elaboração das normas processuais. Exemplos: o reclamante 
(trabalhador), na hipótese de improcedência do pedido, se houver a 
interposição de recurso, está dispensado de efetuar o depósito 
recursal; o não comparecimento do reclamante à audiência de 
conciliação ou inaugural importa em arquivamento, enquanto a do 
reclamado acarreta a revelia e o seu principal efeito, que é a 
confissão ficta. 

 

Podemos concluir, portanto, que no processo, o princípio do in dubio pro 

misero (ou in dubio pro operario) aplica-se a favor do trabalhador, pois é a parte 

mais frágil da relação jurídica.  

 

3.3 Princípios da Manutenção da Condição mais Benéfica 

 

Este princípio garante um direito já adquirido ao trabalhador, que deve estar 

previsto em seu contrato de trabalho, o qual não poderá ser reduzido ou suprimido 

em seu curso. 

 
Neste sentido, diz Rogério Renzetti20: 

 
As condições mais benéficas estabelecidas no contrato de trabalho 
ou no regulamento da empresa serão incorporadas definitivamente 

 

19
REZENTTI, 2018, p. 4. 

20
Ibidem, p. 6. 
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ao contrato de trabalho, não podendo ser reduzidas ou suprimidas no 
seu curso. Cabe observar que essas condições são sempre 
concedidas ao empregado de forma voluntária e expressa pelo 
empregador, sendo as concedidas tacitamente incorporadas quando 
usufruídas pelo empregado de forma habitual. 
 

Este princípio encontra respaldo no artigo 468 da CLT21: 

 
Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração 
das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim 
desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 
empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta 
garantia. 

 

A Súmula n.º 51 do Tribunal Superior do Trabalho reconhece a aplicação do 

princípio. Veja-se22: 

 
Súmula nº 51 do TST NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E 
OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT 
(incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 I - As cláusulas regulamentares, 
que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só 
atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração 
do regulamento. (ex-Súmula nº 51 - RA 41/1973, DJ 14.06.1973) II - 
Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção 
do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras 
do sistema do outro (ex-OJ nº 163 da SBDI-1 - inserida em 
26.03.1999). 

 

Percebe-se que as condições mais benéficas alteradas ou revogadas só 

poderão acontecer perante os trabalhadores admitidos após sua revogação, os 

empregados poderão escolher se preferem continuar a condição mais benéfica 

antiga ou se preferem passar a usar condição mais benéfica nova, mas não as duas 

condições simultaneamente. 

 

 

 

 

 

21
MANOLE, 2021, p. 104. 

22
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 51 do TST Norma Regulamentar. Vantagens e Opção Pelo 

Novo Regulamento. Art. 468 da CLT (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 

129/2005. DJ, Brasília, DF, 20, 22 e 25.04.2005. Disponível em: 

https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_51_100.html#SUM-51. Acesso em: 

30 Maio 2021. 
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3.4 Princípios da aplicação da Norma mais Favorável 

 

Existindo mais de uma norma o ordenamento jurídico abordando sobre 

direito trabalhista, deve-se aplicar a norma mais favorável aos interesses do 

empregado, por ele ser a parte hipossuficiente da relação jurídica, como leciona 

Rogério Renzetti23: ―havendo duas ou mais normas aplicáveis ao caso concreto, 

deverá ser aplicada aquela mais favorável ao trabalhador, independentemente de 

ser ela hierarquicamente superior a outra‖. 

 
Noutro giro, Carlos Henrique Bezerra Leite aduz que este princípio possui 

previsão constitucional, senão vejamos24:  

O princípio da fonte normativa mais favorável aos trabalhadores está 
previsto no art. 7o, caput, combinado com o art. 5o, § 2o, da CF. Vale 
dizer, a Constituição prescreve um catálogo mínimo de direitos 
fundamentais sociais trabalhistas e, ao mesmo tempo, autoriza a 
aplicação de outros direitos, previstos em outras fontes normativas, 
desde que estes propiciem a melhoria das condições econômicas, 
sociais e jurídicas dos trabalhadores.  

 

Entende-se que a norma vem em favor dos empregados, devendo essas 

serem cumpridas de maneira a não trazerem danos para os trabalhadores, quando 

na situação concreta, existir mais de uma norma a ser aplicada. 

 
Com efeito, fora a partir dessa questão de conflito de normas que os 

estudiosos do direito se viram obrigados a desenvolverem três teorias distintas para 

realizar o contraste entre as normas. 

 
Segundo a teoria da acumulação, quando duas normas tratam sobre um 

mesmo direito trabalhista, o aplicador do direito deve reunir as normas para 

compará-las às partes mais favoráveis ao trabalhador e aplicá-la no caso concreto. 

Contudo, isso pode onerar em excesso o empregador, no entendimento do 

doutrinador Carlos Henrique Bezerra Leite25: 

 
 
 

 

23
RENZETTI, 2018, p. 4.  

24
LEITE, 2021, p. 99.  

25
Ibidem. 
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(...) Essa teoria devem ser acumuladas as vantagens outorgadas ao 
empregado previstas nos diplomas legais e instrumentos normativos 
(sentença normativa, convenção coletiva e acordo coletivo). O 
contrato de trabalho seria, assim, uma espécie de ―colcha de 
retalhos‖, na medida em que se vão acumulando, entre as diversas 
normas existentes, os dispositivos, nelas contidos, considerados 
mais vantajosos ao empregado. 

 

Por sua vez, a teoria do conglobamento, aponta que na existência de mais 

de uma norma que verse sobre o mesmo direito, o operador jurídico deve averiguar 

qual das normas, em sua totalidade, possui mais vantagem ao trabalhador e aplicá-

la ao caso concreto, excluindo totalmente a outra. 

 
A respeito de tal situação, Carlos Henrique Bezerra Leite, elucida26: 

(...) A Teoria do Conglobamento sustenta que a aplicação do 
princípio da norma mais favorável deve levar em conta não cada 
dispositivo isoladamente considerado, mas o conjunto global de uma 
determinada fonte do direito do trabalho. Desse modo, havendo duas 
ou mais normas previstas em instrumentos coletivos diversos, deve-
se escolher não os dispositivos mais favoráveis pinçados em cada 
instrumento coletivo, mas sim o próprio instrumento coletivo.  
 

Ao seu turno, a teoria do conglobamento orgânico, conglobamento por 

institutos ou conglobamento mitigado pode-se dizer que essa teoria adota uma 

posição eclética. Estipula que as normas comparadas devem ser separadas em 

institutos, no caso em que se analisa, aplicando os institutos que forem mais 

vantajosos ao trabalhador. 

 
No entendimento Carlos Henrique Bezerra Leite27: 

 
Pode-se dizer que essa teoria adota uma posição eclética. Segundo 
ela, existindo duas ou mais fontes regulando a mesma matéria, não 
se leva em conta cada um dos seus dispositivos ou cada norma em 
seu conjunto, mas sim os institutos de direito do trabalho.  

 

A teoria do conglobamento por institutos não causa oneração 

excessivamente ao empregador, já que o mesmo instituto que é apresentado de 

forma diferente nas normas que estão sendo comparadas não será aplicado duas 

vezes, mas somente será aplicado da maneira mais favorável ao trabalhador.  

 

26
LEITE, 2021, p. 58. 

27
Ibidem. 
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Em um modo mais específico, Luciano Martinez28 ressalta que:  

 
(...) Por essa variável do conglobamento, o aplicador, em vez de 
verificar, na sua inteireza, qual o conjunto normativo mais favorável 
ao trabalhador, seleciona, dentro do conjunto, institutos que podem 
ser apreciados separadamente. É importante registrar que se 
entende por instituto o bloco de vantagens jurídicas que contém 
elementos internos pertinentes entre si, por exemplo, a jornada e o 
intervalo; o salário e as utilidades não salariais; a estabilidade e as 
parcelas decorrentes da cessação do vínculo. Assim, o aplicador 
pode apreciar separadamente blocos institucionais diferentes, 
verificando qual deles é o mais favorável ao trabalhador. 

 

Após a análise de todo conhecimento exposto acima, referente às teorias 

principais, faz-se coerente admitir que a teoria do conglobamento orgânico ou por 

institutos é a que mais outorga o empregado, ao permitir que o operador do direito 

pode usar com mais liberdade a comparação entre normas, apesar de sua 

hierarquia e origem, sempre buscando o cenário mais favorável para o trabalhador, 

sem, todavia, sobrecarregar exageradamente o empregador. 

 

3.5 Princípios da Continuidade da Relação de Emprego 

 

O princípio em tela protege a relação empregatícia contra a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa, é princípio é o mais importante que alia-se ao 

trabalhador, com previsão legal nos artigos 10 e 448, caput, da CLT. 

 
Partindo desta linha de raciocínio, o contrato de trabalho, via de regra, 

possui duração indeterminada, ou seja, geralmente visa ter a maior duração 

possível. Excepcionalmente, admite prova em contrário, ocasião em que incumbe ao 

empregador provar que o contrato foi realizado com prazo determinado, desde que 

prevista em lei. 

 
Nesse ínterim, o ensinamento do doutrinador Carlos Henrique Bezerra 

Leite29: 

 
O contrato de trabalho, em regra, deve ter a maior duração possível, 
pois, no paradigma do Estado Democrático de Direito, o direito ao 

 

28
MARTINEZ, 2020, p. 64.  

29
LEITE, 2021, p. 60.  
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trabalho digno é um direito humano e fundamental (...). Há diversas 
situações em que o princípio em tela pode ser aplicado, como na 
hipótese de dúvida acerca da manifestação das partes quanto à 
duração do contrato. Aplicando-se o princípio em questão, há de se 
interpretar que o contrato fora firmado por tempo indeterminado. No 
caso de alegação patronal de abandono do emprego, cabe ao 
empregador o ônus de provar o animus abandonandi do empregado. 

 

Na clássica lição de Rogério Renzetti30: 

 
O princípio da continuidade da relação de emprego, então, determina 
que a regra é a de que os contratos de trabalho sejam pactuados por 
prazo indeterminado. Sendo assim, os contratos por prazo 
determinado constituem exceções permitidas em lei, desde que 
observados os requisitos por ela impostos, como, por exemplo, a 
exigência de os contratos serem sempre escritos. Em outros termos, 
tais contratos devem seguir os requisitos legais para a sua 
configuração e precisam ser provados, pois impera a presunção de 
os contratos serem a prazo indeterminado em razão deste princípio. 

 

Não há como negar que o princípio da continuidade da relação de emprego 

é imprescindível para o trabalhador, garantindo, através de sua aplicação, a geração 

do seu sustento. 

 

3.6 Princípios da Irrenunciabilidade dos Direitos Trabalhistas 

 

É amplamente sabido a vedação imposta ao trabalhador de descartar os 

seus direitos trabalhistas, razão pela qual é nulo qualquer ato jurídico praticado 

contra essa disposição. 

 
Nas sábias palavras de  abíola  arques e  láudia  osé Abud31: 

 
A regra geral é de que os direitos trabalhistas não podem ser 
renunciados pelo empregado, como determina o art. 9  da  LT, 
segundo o qual são nulos de pleno direito os atos praticados para 
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos celetistas. A 
ren ncia é o ato unilateral do empregado que desiste de um direito 
assegurado por lei.  

Comungando com este raciocínio, Luciano Martinez32: 

 

30
RENZETTI, 2018, p. 13.  

31
MARQUES; ABUD, 2013, p. 8. 

32
MARTINEZ, 2020, p. 67.  
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O princípio da indisponibilidade dos direitos ou da irrenunciabilidade 
de direitos baseia-se no mandamento nuclear protetivo segundo o 
qual não é dado ao empregado dispor (renunciar ou transacionar) de 
direito trabalhista, sendo, por conta disso, nulo qualquer ato jurídico 
praticado contra essa disposição. 

 

Outrossim, como a grande maioria deles versam sobre questões de direito 

social, eles encontram-se elencados no Capítulo II, Título II da CF/1988, sendo o 

título destinado aos chamados Direitos e Garantias Fundamentais, motivo pelo qual 

não é permitida a renúncia desses direitos.  

 

3.7 Princípios da Primazia da Realidade 

 

O direito do trabalho, por excelência, busca a verdade real dos fatos, não 

traduzido em meros documentos, ou seja, a realidade é mais importante que a prova 

documental. Para Rogério Renzetti33: 

 

(...) O que realmente importa são os fatos reais, e não a aparente 
verdade traduzida por meros documentos. Sendo assim, havendo 
confronto entre a verdade real/fatos e a verdade formal/provas, a 
primeira prevalecerá. Exemplo: determinado empregado tem registro 
na CTPS de salário no valor de mil reais; todo dia vinte de cada mês, 
ocorre o pagamento de mais quinhentos reais ―por fora‖, como forma 
de burlar os encargos trabalhistas. Nessa hipótese, o real salário do 
obreiro corresponde ao valor de mil e quinhentos reais, pouco 
importa o que está anotado na sua CTPS. 

 

Nas palavras de Luciano Martinez34: 

 

O princípio da primazia da realidade baseia-se no mandamento 
nuclear protetivo segundo o qual a realidade dos fatos prevalece 
sobre meras cláusulas contratuais ou registros documentais, ainda 
que em sentido contrário. De nada, portanto, adianta mascarar a 
verdade, uma vez que se dará prevalência ao que efetivamente 
existiu. 

Destaca-se que o direito do trabalho procura a verdade dos fatos reais, 

valoriza mais o que verdadeiramente acontece, do que as informações constantes 

nos meros documentos juntados aos autos. 

 

33 
RENZETTI, 2018, p. 8.  

34
 MARTINEZ, 2020, p. 73. 
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4 A PANDEMIA (COVID19) 

 

4.1 Breve Introdução 

 

Neste tópico faremos uma pequena introdução a respeito da pandemia 

(COVID19).  

 
Em 31 de dezembro de 2019 foi identificado em Wuhan, na China, o 

aparecimento  do primeiro caso da doença causada pelo novo coronavírus, SARS-

CoV 2 (COVID-19).  Tal doença infecciosa se espalhou rapidamente pelo mundo, 

iniciando pelo continente asiático e depois se alastrou para outros países35.  

 
Assim confirmam Cyntia Possídio e Luciano Martinez36: 

 
A COVID-19, doença provocada pelo Coronavírus, teve seu ponto de 
partida na China. Os primeiros estudos indicaram Wuhan, na 
província de Hubei, como a origem da contaminação por esse novo 
vírus, certamente em decorrência do mercado de animais selvagens 
vivos desenvolvido na região. 

 

CORONAVÍRUS pode liberar partícula viral da faringe para a saliva 

mesmo antes dos inícios dos sintomas (até dois dias antes dos 

sintomas) sendo transmitido facilmente de pessoa a pessoa, causada 

pela facilidade do  contágio, fez com que a doença avançava cada 

vez mais rápida pelo mundo. Foi recomendada à população a 

higienização  das mãos com água e sabão utilizando com 

frequência  o uso do  álcool gel e máscaras, para evitar a 

disseminação37. 

 
A respeito de tal situação, Cyntia Possídio e Luciano Martinez ressaltam38: 

O fato de a pessoa infectada não apresentar sintomas imediatos da 
doença, demorando algum tempo até ficar debilitada, aumenta o 
risco de contágio no período em que o doente continua exercendo as 
suas atividades regulares, frequentando espaços públicos, tornando, 

 

35
LANA, Raquel Martins et al. Emergência do novo coronavírus (SARS-COV-2) e o papel de uma vigilância 

nacional em saúde oportuna e efetiva. Perspectivas • Cad. Saúde Pública, 36 (3), 2020. Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/0102-311X00019620 . Acesso em: 10 ago. 2021. 
36

POSSÍDIO, C.; MARTINEZ, L. O trabalho nos tempos do Coronavírus. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 23. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591279/. Acesso em: 09 Jun. 2021. 
37
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por isso, a preocupação com esse vírus ainda maior do que com os 
anteriores, de semelhante sequência genética. 

Sua chegada ao Brasil trouxe grande mudança, causando um cenário de 

paralisações nos meios de produção e produzindo uma grande crise econômica, um 

imenso colapso na área da saúde. Esses profissionais vêm lutando para melhorias, 

pois historicamente é acometida por baixos salários e condições de trabalhos não 

favoráveis, estes profissionais que são desvalorizados, passaram a ser a 

grandes  protagonistas da luta contra o novo coronavírus, situação que nos fez 

refletir no que sobre as relações trabalhistas, direitos dos empregadores e 

empregados na área da saúde. 

 

4.1.1 Da luta dos profissionais da saúde em tempo de pandemia (COVID19) e o 
baixo salário da categoria  

 

Em todo o mundo milhões de profissionais da saúde estão na linha de frente 

lutando e enfrentando enormes desafios para combater o coronavírus, cuidando das 

pessoas doentes, enquanto colocam sua própria saúde e até mesmo sua vida em 

risco. O respeito aos direitos trabalhistas e às condições dignas de trabalho são 

cruciais para dar a esses trabalhadores essenciais a proteção que precisam para 

salvar vidas. 

 
Os profissionais da saúde sempre estiveram presentes na gestão de 

cuidados, nos contextos de grandes epidemias, pandemia e guerras. A sociedade  

atual passa por uns dos momentos mais dramáticos; a presente pandemia do 

coronavírus, que pegou todos os continentes de surpresa e que causou grande 

abalo e transtorno gerando medo e comoção, tendo uma grande paralisação em 

geral, onde cada pessoa fazia isolamento social para ter cuidados e não programar 

a doença. Quem são os profissionais de saúde que luta contra a presente pandemia.  

 
Segundo David et al. pela Revista Gaúcha de Enfermagem39: 

 

São enfermeiras, enfermeiros, técnicos, técnicas e auxiliares de 

 

39
DAVID, H. M. S. L. et al. Pandemia, conjunturas de crise e prática profissional: qual o papel da enfermagem 

diante da Covid-19? Rev Gaúcha Enferm., 42(esp), 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1983- 

1447.2021.20190254. Acesso em 10 Jul. 2021. 
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enfermagem que além de atuarem nos hospitais, estão no chamado 
front da APS que estão nas várias comunidades onde as 
necessidades precisam ser evidenciadas e ações para satisfazê-las 
precisam ser feitas. A amplitude de atuação da enfermagem na APS 
é evidenciada e o processo de qualificação precisa ter abrangência 
para dar conta do aspecto educativo (uma educação baseada na 
cultura em que o usuário do sistema de saúde está inserido), na 
prática clínica (uma clínica capaz de compreender a dinâmica do 
território onde a população está inserida) e a gestão (com 
capacidade de gerar e gerir as situações de cuidado a vida).  

 

Os profissionais da saúde são todos aqueles que atuam em 

estabelecimentos de assistência de vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, 

ambulatórios, laboratórios e outros locais.  

 

4.1.2 Desafios enfrentados por profissionais da saúde em tempo de pandemia 
 

 
Os profissionais da saúde que atuam na linha de frente lutando contra a 

pandemia, enfrentam todos os dias grandes desafios. 

 
Uns dos principais desafios enfrentados por esses profissionais é o risco de 

contaminação que tem afetado grandemente tal categoria de trabalhadores, tem 

gerado afastamento do trabalho, adoecimento dos profissionais ou até mesmo a 

morte, além de grandes abalos psicológicos, gerando grande sofrimento, que se 

manifestam em transtorno de ansiedade generalizada, distúrbios do sono, medo de 

adoecer e de contaminar colegas ou até mesmo seus familiares. 

 
Segundo o artigo científico de Carmen Fontes de Souza Teixeira40: 

 
Os profissionais de saúde constituem um grupo de risco para a 
Covid-19 por estarem expostos diretamente aos pacientes 
infectados, o que faz com que recebam uma alta carga viral (milhões 
de partículas de vírus). Além disso, estão submetido a enorme 
estresse ao atender esses pacientes, muitos em situação grave, em 
condições de trabalho, frequentemente, inadequadas. 

 

É necessário reconhecer que uns dos principais desafios enfrentados pelos 

profissionais de saúde, é o perigo de contaminação pelo vírus, pois eles lidam 

diretamente com pessoas com a doença, encontra-se expostos a altas horas de 

 

40
TEIXEIRA  et al., 2020, p. 2. 
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trabalho e as superlotações nos leitos de hospital. 

 
Os desafios enfrentados por esses profissionais são inúmeros, outros deles 

são causados  pelos fatores associados às condições de trabalho, como por 

exemplo, o uso de EPIs (equipamento de proteção individual), é  exigido que os 

profissionais de saúde façam o uso de EPI, para se protegerem e impedir o contágio 

e a transmissão dos vírus. 

 
Nesse aspecto, Manuela de Mendonça Figueiredo Coelho cita em seu artigo 

que41: 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou aos 
profissionais da saúde que fossem prestar assistência em contato 
direto com o paciente com COVID-19, no ambiente hospitalar, fazer 
uso de máscara cirúrgica, capote, luvas e proteção ocular (óculos ou 
máscara facial). Para realização de procedimentos geradores de 
aerossóis em pacientes com COVID-19, deve-se utilizar máscara 
N95 ou FFP2, capote, luvas e proteção ocular. 

 

Com efeito, o mau uso ou até mesmo usos prolongados deste equipamento 

podem causar lesões na pele. Ainda nas palavras Manuela de Mendonça Figueirêdo 

Coelho42: 

 

Em razão do elevado poder de transmissibilidade da COVID-19(14), 
os EPIs elencados precisam ser utilizados por períodos prolongados 
pelos profissionais da saúde, a fim de evitar infecção, inclusive na 
retirada, o que pode resultar em lesões na pele. Pesquisa realizada 
com 542 trabalhadores da saúde identificou algum tipo de alteração 
cutânea, devido ao uso prolongado dos EPIs em 97% dos 
participantes. Entre tais alterações decorrentes de lesões por 
pressão, elencaram-se: eritema, pápulas, maceração e 
descamação(15). Ainda não existem fortes evidências sobre o 
desenvolvimento dessas lesões.  
 

Não obstante, relata Carmen Fontes de Souza Teixeira43
: 

 

Outro estudo, realizado na China, aponta a propensão de lesões na 

pele e mucosa, proveniente do uso inadequado dos EPI na prevenção e no 
controle do COVID 19, chamando a atenção para que os 
profissionais de saúde podem desenvolver dermatite aguda ou 

 

41
COELHO, Manuela de Mendonça Figueirêdo et al. Pressure injury related to the use of personal protective 

equipment in COVID-19 pandemic. Revista Brasileira de Enfermagem [online], v. 73, suppl 2, p. 7, 2020. 

Disponível em: https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0670. Acesso  em: 12 Jun. 2021.  
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crônica, infecções secundárias e outras doenças de pele. Nesse 
caso, os especialistas chineses recomendam que os profissionais de 
saúde sigam, à risca, os padrões de uso do EPI e as especificações 
de esterilização e limpeza, para evitar a ocorrência de efeitos 
adversos.  
 

É evidente a vulnerabilidade que os profissionais de saúde estão no 

enfrentamento em combate contra a presente pandemia, podendo desenvolver 

outras doenças, não somente pelas lesões, mas sim pela pressão psicológica 

gerada em seus ambientes de trabalho.  

 

4.1.3 Saúde mental dos profissionais da saúde em tempos de pandemia 
(COVID19) 

 

Com o surto da pandemia do coronavírus, e sua propagação se espalhando 

rapidamente, as inseguranças sobre como controlar a doença, imprecisão acerca do 

tempo de duração da pandemia e dos seus desdobramentos, tal situação agravada 

por várias informações enganosas sobre a pandemia e as medidas de prevenção, 

demais medidas para conter a doença como fechamento de escola, creches e 

universidade, distanciamento social, bem como a quarentena, fechamento de 

grandes empresas, adaptações ao teletrabalho. Todas essas situações vêm 

circulando nas mídias e redes sociais frequentemente causando medo e pânico na 

população.  

 

Esse cenário de pânico se agrava com os profissionais da saúde 

vivenciando experiência totalmente estressante em seu ambiente de trabalho, tal 

profissional trabalham direta e indiretamente na luta contra a COVID19, ser infectado 

pelo vírus, adoecer e morrer como vem acontecendo com muitos profissionais, 

possibilidade de contaminar seus familiares, sobrecarga no trabalho. 

 

No estudo feito por Carmen Fontes de Souza Teixeira44: 

 
(...) Revela que estes enfrentaram enorme pressão, incluindo alto 
risco de infecção e proteção inadequada contra contaminação, 
excesso de trabalho, frustração, discriminação, isolamento, 
assistência a pacientes com emoções negativas, falta de contato 
com a família e exaustão. Esta situação causou problemas de saúde 

 

44
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mental, como estresse, ansiedade, ocorrência de sintomas 
depressivos, insônia, negação, raiva e medo, problemas que não 
apenas afetam a atenção, o entendimento e a capacidade de tomada 
de decisões dos médicos, mas também podem ter um efeito 
duradouro em seu bem-estar geral. O medo de ser infectado, a 
proximidade com o sofrimento dos pacientes ou a morte destes, bem 
como a angústia dos familiares associada à falta de suprimentos 
médicos, informações incertas sobre vários recursos, solidão e 
preocupações com entes queridos foram aspectos também relatados 
em outro trabalho que abordou o sofrimento psíquico e o 
adoecimento mental dos profissionais de saúde, levando, em alguns 

casos, à relutância em trabalhar. 
 

Tais desafios enfrentados por esses profissionais todos os dias podem 

desencadear sintomas de depressão, insônia e ansiedade generalizada, estresse 

crônico, exaustão e esgotamento à intensa carga de trabalho, exaustão física e 

mental  ao cuidar de um número crescente de pacientes, colegas de trabalho que 

contraíram o vírus no local de serviço, sofrimento ao  distanciamento social de 

membros  familiares para não contaminar, escassez de ventiladores e outros 

equipamentos médicos para o atendimento dos pacientes graves, falta de leito para 

novos pacientes; ansiedade por ouvir desabafo e precisas  desesperadoras  de 

paciente em situações críticas. Esse profissional ainda sofre psicologicamente com 

exatidão de colocar e remover equipamento de proteção individual ou até mesmo 

sofre com escassez dos equipamentos adequados. 

 
Saideli et al. apontam pela Revista de Enfermagem da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro que45: 

 
(...) Com profissionais de saúde que estavam cuidando diretamente 
de pacientes com Covid-19, evidenciou dados importantes 
relacionados à saúde mental, de um total de 1257 profissionais 
trabalhando em 34 hospitais (39% médicos e 61% enfermeiros) cerca 
de 50% estavam com sintomas de depressão, 45% de ansiedade, 
34% insônia e 72% de angústia. Os sintomas foram maiores em 
enfermeiras, mulheres e em profissionais que prestavam cuidado 
direto a pacientes com COVID-197,16. Pesquisadores na Alemanha 
identificaram agravantes relacionados aos profissionais, tais como: 
medo do risco de infectar a si e aos outros; não ter clareza do 
diagnóstico, considerando que os sintomas do COVID-19 se 
assemelham a outras morbidades; cuidar dos familiares e crianças 
que estão em casa devido ao fechamento das escolas; preocupação 

 

45
SAIDELI, Maria Giovana Borges et al. Intervenções em saúde mental para profissionais de saúde frente a 

pandemia de Coronavírus. Rev Enferm UERJ, Rio de Janeiro, 28:e49923, p. 3, 2020. Disponível em: 

https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/issue/archive. Acesso em: 10 Jul. 2021. 

https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/issue/archive


34 

 

com a saúde física e mental, principalmente dos profissionais do 
grupo de risco e com transtorno mental pré-existente8. Estudo 
recente no Brasil, independentemente da situação pandêmica atual, 
aponta as pressões vivenciadas de diferentes maneiras por 
profissionais de enfermagem, duplas jornadas de trabalho, baixa 
remuneração e violência laboral, levando ao estresse e transtornos 
mentais17. Pode-se predizer que tais condições se somam às 
dificuldades vivenciadas pelos profissionais, diante da escassez de 
recursos hospitalares e equipamentos de EPI, tão propaladas em 
meios de comunicação em todo o mundo, em particular neste 
momento. Na emergência do COVID-19, os profissionais médicos de 
Wuhan têm lidado com alto risco de infecção e proteção inadequada 
contra contaminação, excesso de trabalho, frustração, discriminação, 
isolamento, pacientes com emoções negativas, falta de contato com 
suas famílias e exaustão15. A sobrecarga dos cuidados oferecidos 
ao paciente pode levar à exaustão da equipe, esgotamento físico e 
mental. Alguns profissionais de saúde infectados com o COVID-19 
podem se sentir desamparados, sem esperança e isolados também. 
Este cenário afeta frontalmente a saúde mental dessas pessoas, 
necessitando que medidas protetivas desta área sejam a eles 
direcionadas como forma de cuidado aos cuidadores. 

 

O surgimento da pandemia mostrou a vulnerabilidade da saúde mental 

dos profissionais, que lutam contra a pandemia. Esses grupos de trabalhadores, no 

Brasil, já enfrentam no cotidiano de trabalho inúmeros desafios relacionados ao 

sofrimento mental, desvalorização, condições de trabalho totalmente precário, antes 

mesmo da pandemia, cenário que ajuda a contribuir com desgaste físico e mental, 

não se pode ignorar, ainda, o baixo salário da categoria. 
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5 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR PELOS TRABALHADORES 
NA SAÚDE EM TEMPO DE PANDEMIA COVID-19 

 

5.1 Conceito  

 

 A responsabilidade civil tem origem no descumprimento de uma obrigação, 

na conduta em desacordo com determinada regra estabelecida em um contrato ou 

mesmo uma regra da vida, um preceito normativo regulamentador da vida, que 

acaba gerando um dando. A responsabilidade civil passa a agregar codificação 

através da Pena de Talião, da qual se encontram traços na lei das XII Tábuas, do 

Código de Ur-Nammu e do Código de Manu, as relações de reparações, eram 

marcados por vingança, conforme Flávio Tartuce46
: 

 
A responsabilidade civil surge em face do descumprimento 
obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um 
contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito 
normativo que regula a vida. Neste sentido, fala-se, respectivamente, 
em responsabilidade civil contratual ou negocial e em 
responsabilidade civil extracontratual, também denominada 
responsabilidade civil aquiliana, diante da Lex Aquilia de Damno, do 
final do século III a.C. e que fixou os parâmetros da responsabilidade 
civil extracontratual. 
 

Nos primórdios da humanidade, explica Maria Leonor de Souza Kühn47: 
 

(...) reação humana ao dano era a vingança, a reparação do mal com 
o mal. Na época da Lei das XII Tábuas já havia uma diferenciação 
entre o dano à coisa pública e o dano de caráter pri-vado. Com o 
passar do tempo, o número de delitos contra a ordem pública foi 
aumentando. Ou o Estado punia o autor do dano, ou a própria vítima, 
que podia escolher entre a vingança – limitada ao talião, ou seja, 
igual ao dano sofrido – ou uma quantia em dinheiro, a poena, fixada 
livremente (composi-tio) ou estabelecida por lei. Esta era uma pena 
privada, que não tinha o cará-ter de indenização. 

 

A mudança para a responsabilidade civil foi a Lex Aquilia, do direito romano, 

pois surge então uma grande divisão entre a responsabilidade civil, a separação da 

responsabilidade civil e penal, a fixação de multas pela reparação pecuniária do 

 

46
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dano causado, o surgimento da figura da responsabilidade por culpa, a difusão da 

reparação extracontratual, a noção de proporcionalidade entre injusto e punição. 

 

Nesse sentido, Flávio Tartuce48: 

 
Aliás, a referida lei surgiu no Direito Romano justamente no momento 
em que a responsabilidade sem culpa constituía a regra, sendo o 
causador do dano punido de acordo com a pena de Talião, prevista 
na Lei das XII Tábuas (olho por olho, dente por dente). A experiência 
romana demonstrou que a responsabilidade sem culpa poderia trazer 
situações injus tas, surgindo a necessidade de comprovação desta 
como uma questão social evolutiva. De toda sorte, deve ficar claro 
que o elemento culpa somente foi introduzido na interpretação da 
Lex Aquilia muito tempo depois, diante da máxima de Ulpiano 
segundo a qual in lege Aquilia et levissima culpa venit, ou seja, 
haveria o dever de indenizar mesmo pela culpa mais leve. 
 

A Responsabilidade tem sua origem do latim, significa responder, segundo o 

doutrinador Carlos Roberto Gonçalves49: 

 
A palavra responsabilidade tem sua origem na raiz latina spondeo, 
pela qual se vinculava o devedor, solenemente, nos contratos verbais 
do direito romano. Dentre as várias acepções existentes, algumas 
fundadas na doutrina do livre arbítrio, outras em motivações 
psicológicas, destaca-se a noção de responsabilidade como aspecto 
da realidade social. 
 

Para os doutrinadores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho50: 
 

A palavra ―responsabilidade‖ tem sua origem no verbo latino 
respondere, significando a obrigação que alguém tem de assumir 
com as consequências jurídicas de sua atividade, contendo, ainda, a 
raiz latina de spondeo, fórmula através da qual se vinculava, no 
Direito Romano, o devedor nos contratos verbais.  
 

 

48
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Partindo dessa concepção, a responsabilidade para o direito é uma 

obrigação de admitir o resultado jurídico de um fato que causou dano a outrem e 

fazer a reparação de tal dano causado, seja ele pratica de maneira culposa ou 

dolosa. 

 

5.2 Análises dos Pressupostos da Responsabilidade Civil 

 

Os pressupostos da responsabilidade civil estão conceituados em uma 

regra, art. 186 do Código Civil51. 

 
Para Carlos Roberto Gonçalves52 ―a análise do artigo supratranscrito 

evidencia que quatro são os ele mentos essenciais da responsabilidade civil: ação 

ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano 

experimentado pela vítima‖. 

  

A primeira conclusão retirada da leitura, pressupostos são fatos que 

precisam ter ocorrido para que a responsabilidade civil, os elementos devem estar 

presentes para que tenhamos configurada a existência da responsabilidade civil. 

 
Desse modo, realizadas tais considerações, passa-se à análise dos 

pressupostos da responsabilidade civil. 

 

 
5.2.1 Ação ou omissão 

  

O primeiro pressuposto a ser analisado é a contunda humana podendo ser 

causada por uma ação (conduta positiva) ou omissão (conduta negativa). 

 
Neste sentido, Flávio Tartuce53: 

 
Assim sendo, a conduta humana pode ser causada por uma ação 
(conduta positiva) ou omissão (conduta negativa) voluntária ou por 
negligência, imprudência ou imperícia, modelos jurídicos que 
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caracterizam o dolo e a culpa, respectivamente. Pela presença do 
elemento volitivo, trata-se de um fato jurígeno. (...) Percebe-se que a 
regra é a ação ou conduta positiva; já para a configuração da 
omissão, é necessário que exista o dever jurídico de praticar 
determinado ato (omissão genérica), bem como a prova de que a 
conduta não foi praticada (omissão específica). Em reforço para a 
omissão é necessária ainda a demonstração de que, caso a conduta 
fosse praticada, o dano poderia ter sido evitado. 
 
 

Ao seu turno, na lição de Arnaldo Rizzardo, tem-se que54: 

 

A ação ou omissão do agente, investindo contra alguém, ou deixando 
de atuar, ferindo seu direito ou o patrimônio. Opera-se por ato próprio 
essa ação ou omissão, com a atuação direta do agente, que ataca 
uma pessoa, ou destrói seus bens, ou investe contra sua honra, ou 
descumpre uma obrigação de proteção; ou por ato de terceiros, 
como nos danos causados pelos filhos, pelos tutelados e 
curatelados, pelos empregados, pelos hóspedes, pelos educandos, 
ficando responsáveis os pais, o tutor ou curador, o empregador, o 
hoteleiro, o educador; ou pelo fato dos bens ou coisas que se 
encontram na guarda e poder de uma pessoa, e, assim, pelos 
prejuízos provocados pelos animais, pelos veículos, pela máquina. 
Que a conduta ou omissão de conduta do agente seja culposa, e que 
se expanda pela violação de um dever jurídico de observar ou de não 
transgredir uma regra. Essa conduta ou omissão se manifesta de 
forma voluntária, e, então, caracteriza-se o dolo; ou de forma não 
voluntária, importando na culpa propriamente dita. Assim colhe-se do 
seguinte texto do art. 186: ―Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imperícia‖. 

 

Conforme ressaltado no conceito supramencionado, a atuação do agente 

poderá ser omissão (conduta negativa) ou ação (conduta positiva). Ação (conduta 

positiva) abrange na prática de um ato que não deveria ser efetivado. Omissão 

(conduta negativa) é a inobservância de um dever de agir ou a não-prática de um 

ato que deveria ser realizado. 

 
Por fim, no que se refere ao pressuposto da conduta, além de disciplinar a 

responsabilidade civil por ato próprio, reconhece também espécies de 

responsabilidade civil indireta, por ato de terceiro ou por fato de animal e da coisa, 

Carlos Roberto Gonçalves55: 
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A responsabilidade por ato de terceiro ocorre nos casos de danos 
causados pelos filhos, tutelados e curatelados, ficando responsáveis 
pela repara ção os pais, tutores e curadores. Também o empregador 
responde pelos atos de seus empregados. Os educadores, hoteleiros 
e estalajadeiros, pelos seus educandos e hóspedes. Os 
farmacêuticos, por seus prepostos. As pessoas jurídicas de direito 
privado, por seus empregados, e as de direito público, por seus 
agentes. E, ainda, aqueles que participam do produto de crime. A 
responsabilidade por danos causados por animais e coisas que este 
jam sob a guarda do agente é, em regra, objetiva: independe de 
prova de culpa. Isto se deve ao aumento do número de acidentes e 
de vítimas, que não devem ficar irressarcidas, decorrente do grande 

desenvolvimento da indústria de máquinas. 

Portanto, as hipóteses de responsabilidade por ato de terceiro estão 

previstas no art. 932 do Código Civil, as quais fundam-se na responsabilidade 

objetiva. 

 

5.2.2 Relação de causalidade 

 

Nexo causal é um laço entre uma conduta praticada por alguém, que gera 

um determinado resultado. Para Silvio Venosa, nexo causal56: 

 
É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do 
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do 
dano. Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade 
objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a 
vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que 
leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida. 
 

Realmente, não há que se discutir em responsabilidade civil sem existir 

relação de causalidade entre o dano e a conduta que o provocou, neste sentido, 

Arnaldo Rizzardo57: 

 
O nexo causal, revelado na relação entre a violação da norma e o 
dano. O desrespeito ao dever traz o prejuízo, vindo este elemento no 
verbo ‗causar‘ que está no mesmo dispositivo acima. Não se 
perfectibiliza a responsabilidade se o resultado negativo não decorre 
daquela violação específica da norma. Assim, dirigindo o motorista 
cautelosa e corretamente, e a vítima precipita-se na frente do 
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veículo, está ausente a relação de causalidade; igualmente nos 
acidentes de trabalho, quando, embora certo grau de perigo que 
oferece a atividade, a obediência a uma série de cuidados e cautelas 
importa em não ocorrer o dano. 

 

Se ocorrer o dano, tem que está associado com a conduta do agente, só 

assim a de se falar em relação de nexo de causalidade e também a obrigação de 

indenizar, como menciona o doutrinador acima em seu exemplo. 

 

5.2.3 Dano experimentado pela vítima 
 

Outro pressuposto da responsabilidade civil é o dano, só haverá 

responsabilidade civil se houver um dano a ser reparado, sem ele não há de ser 

falar em responsabilidade civil. 

 
Em contrapartida, Sergio Cavalieri Filho58, afirma que: 

 
O dano é o grande vilão da responsabilidade civil, encontra-se no 
centro da obrigação de indenizar. Não haveria que se falar em 
indenização, nem em ressarcimento, se não fosse o dano. Pode 
haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver 
responsabilidade sem dano. O dever de reparar só ocorre quando 
alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. Em outras palavras, 
a obrigação de indenizar pressupõe o dano e sem ele não há 
indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta 
ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio 
econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar. 

 

A renomada doutrinadora Maria Helena Diniz59, sintetiza que ―o dano é um 

dos pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que 

não poderá haver ação de indenização sem a existência de um prejuízo‖.  

 

Insta ressaltar que o direito a reparação do dano, está assegurado na 

Constituição Federal, caput do artigo 5º e no inciso X. 

 

O dano é o prejuízo a um bem de direito, podendo ser a perda ou redução 

do patrimônio material ou moral, em consequência da ação ou omissão do agente. 
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Neste diapasão, Sérgio Cavalieri Filho destaca60: 

 
Conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou diminuição 
de um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate 
de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da 
própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a 
liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto 
patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em 
patrimonial e moral. 

 

Portanto, o dano se divide em dano patrimonial e moral, conforme Carlos 

Roberto Gonçalves61: 

 
O dano pode ser material (ou patrimonial) e moral (ou 
extrapatrimonial). Pode ser, ainda, direto e indireto (reflexo ou em 
ricochete). Material é o dano que afeta somente o patrimônio do 
ofendido. Moral é o que só ofende o devedor como ser humano, 
não lhe atingindo o patrimônio. 
 

Com efeito, o dano patrimonial é aquele causado contra um bem de valor, 

podendo causa destruição ou diminuição do patrimônio do ofendido. Por sua vez, o 

dano moral é aquele que atinge bens personalíssimos do ofendido, encontra-se 

disposto nos artigos 1º, III e 5º, V e X da Constituição Federal.  

 

Nas palavras de Paulo Nader62: 

 
Os patrimônios individuais são formados por bens materiais e 
imateriais. Os primeiros se compõem de riquezas suscetíveis de 
avaliação pecuniária, enquanto os segundos não comportam tal 
estimativa, como a vida, a honra, a liberdade. Os prejuízos causados 
aos bens materiais por damnum emergens ou lucrum cessans 
configuram os danos patrimoniais, enquanto os afetos aos bens 
imateriais são os danos morais.25 A indenização por danos morais 
não visa à reparação, pois não há como a vítima se tornar indene; 
condena-se com dupla finalidade: a de proporcionar à vítima uma 
compensação e para se desestimular condutas desta natureza.  
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Ressalta-se que há uma diferença entre o dano patrimonial e moral, isso 

porque, se ambos decorrerem do mesmo fato, as indenizações serão cumuláveis 

para ofendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

6 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO 
BRASIL E CLÁUSULA GERAL DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR 
ATIVIDADES DE RISCO 

 

A responsabilidade civil está fundamentada essencialmente na culpa, 

indenizar os danos que alguém que venha a sofrer com a prática de determinada 

conduta. 

 

Ainda, a lei admite casos de responsabilidade sem culpa, chamada 

responsabilidade objetiva, conforme exposto por Maria Helena Diniz63: 

 
Apresentará responsabilidade subjetiva, se encontrar sua 
justificativa na culpa ou dolo por ação ou omissão, lesiva a 
determinada pessoa [...]. Desse modo, a prova da culpa do agente 
será necessária para que surja o dever de reparar; e 
responsabilidade objetiva, se fundada no risco, que explica essa 
responsabilidade no fato de haver o agente causado prejuízo à 
vítima ou a seus bens [...]. É irrelevante a conduta culposa ou dolosa 
do causador do dano, uma vez que bastará a existência do nexo 
causal entre o prejuízo sofrido pela vítima e a ação do agente para 
que surja o dever de indenizar.  

   

No entanto, a responsabilidade civil objetiva exige uma conduta ilícita, dano 

e o nexo de causalidade entre os fatos, não necessário o elemento culpa.  Na 

responsabilidade subjetiva, entende-se que o elemento culpa, é indispensável, 

pressupostos estão dispostos no artigo 186 do Código Civil, são eles: conduta 

culposa do agente, nexo causal e dano.  

 

Acerca do assunto posiciona-se Francisco de Amaral64: 

 
A responsabilidade subjetiva diz-se direta quando decorrente de 
fato próprio, do agente, e indireta ou complexa se resultante de fato 
de terceiros. Responsabilidade objetiva é a que independe da culpa 
do agente. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, 
implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem (CC, 
art. 927, parágrafo único). 
 
 

Sendo assim, a responsabilidade subjetiva difere da responsabilidade 
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objetiva, pela culpa, observado o dever de reparação do dano independentemente 

de culpa do agente, pela atividade perigosa por ele desempenhada.  

 

Após o surgimento da pandemia do novo corona vírus, foi recomendado 

pelas autoridades o distanciamento social, desde fechamento de escolas, 

shoppings, criando-se até mesmo uma restrição de circulação das pessoas na rua. 

Porém, muitos serviços tenham continuado em funcionamento como, por exemplo, 

os hospitais, farmácias, transportadores, entre outros.  

 

Ao longo dessa trajetória, foram determinadas para o empregador algumas 

medidas de proteção, afastamentos dos profissionais de grupo de risco, a utilização 

de EPIs, a atividade laborativa exercida em ambientes apropriados, visando-se a 

proteção dos trabalhadores. 

 

Em especial, para os profissionais da saúde que atuam diretamente no 

combate contra covid-19, a utilização do uso de EPIs tornou-se a forma mais eficaz 

de proteção, para evitar a contaminação, pois esses trabalhadores não podiam 

beneficiar-se do distanciamento social, notadamente por lidarem diretamente com o 

paciente com alta carga viral.  

 
No tocante a responsabilidade dos empregadores, em consequência do 

adoecimento ocupacionais dos trabalhadores pela Covid-19, vale destacar a 

responsabilidade indenizatória dos empregadores, o crescente adoecimento 

ocupacional dos trabalhadores que lidam diretamente com os pacientes 

contaminados pelo vírus.  

 
Por outro lado, a inovação do Código Civil, trouxe a chamada cláusula geral 

de responsabilidade objetiva, a qual dispõe sobre as atividades de risco, na redação 

do art. 927, parágrafo único.  

 
Segundo Maria Helena Diniz65: 

A responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade, 
existente desde o direito romano: aquele que lucra com uma 
situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela 
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resultantes (ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi 
incommoda). 
 

Acerca da temática da teoria do risco, está fundamentado na atividade 

praticado pelo agente, todo prejuízo deve atribuído ao seu autor, independente de 

ter agido por culpa. 

Ao seu turno, Jean Carbonnier leciona que:  

 
Além do desenvolvimento da máquina e da correspectiva 
multiplicidade de acidentes e dos acidentes anônimos cuja causa 
não se pode atribuir a nenhuma ação humana, acresce a 
circunstância de que, para quem vive de seu trabalho o acidente 
corporal significa a miséria. É, então, preciso organizar a 
reparação66. 

 

A teoria do risco aplicada a seara trabalhista, decorre dos princípios do 

direito do trabalho, como o princípio da proteção, que visa à proteção da parte mais 

fraca na relação empregatícia. 

 
O profissional que atua na linha de frente no combate do corona vírus fica 

exposto diretamente ao contato com paciente infectado. Em razão disso, o 

empregador deverá indenizar o empregado doente caso decorra da contaminação 

pelo vírus, devida a sua responsabilidade pela atividade risco exercida ou 

consequência culpa ou dolo do empregador.  

 

6.1Limites da Responsabilidade do Empregador: Excludentes de 
Responsabilidade 

 

Entretanto, a exclusão da responsabilidade pode se concretizar nas 

hipóteses previstas em lei. 

Consoante Silvio de Salvo Venosa67: ―são excludentes de 

responsabilidade, que impedem que se concretize o nexo causal, a culpa da 

vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior e, no campo contratual, a 

cláusula de não indenizar‖. 
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Portanto, torna-se evidente que a exclusão da responsabilidade civil 

materializa devido à violação entre o liame causal ou a exclusão da ilicitude do ato. 

 
Conforme mencionado acima, umas das maneiras de excluirmos a 

responsabilidade civil do empregador são quando percebemos que houve ação 

dolosa ou culposa na conduta praticada pela vítima. 

 
Carlos Roberto Gonçalves, afirma que68: 
 

Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, 
desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, deixa de 
existir a relação de causa e feito entre seu ato e o prejuízo 
experimentado pela vítima. Pode-se afirmar que, no caso de culpa 
exclusiva da vítima, o causador do dano não passa de mero 
instrumento do acidente. Não há liame de causalidade entre o seu 
ato e o prejuízo da vítima. 
 

Assim sendo, a exclusiva ação delituosa da vítima, exime o empregador da 

responsabilidade civil.  

 
No ensinamento do nobre Brandão69: 

 
Relativamente ao contrato de trabalho, é a atitude do empregado 

que faz desaparecer o elemento de ligação entre o dano que lhe 

foi propiciado e o fato que o originou, supostamente atribuído à 

pessoa do empregador, como ocorre, por exemplo, com o ato 

proposital de desativar, sem o conhecimento do empregador, 

mecanismo de proteção existente em máquina desfibradora de 

sisal, destinado a impedir a lesão nas mãos, mas que torna a 

produção mais lenta, impedindo ganhos maiores, para os que 

percebem salário por hora. 

 
Em comunhão com esse pensamento, colhe-se a jurisprudência do Tribunal 

Regional do Trabalho70: 

 
EMENTA: ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DO 
TRABALHADOR. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. Nos casos de 
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excludente do nexo causal, como é o caso da culpa exclusiva da 
vítima, o dano sofrido pelo trabalhador não tem origem em ação 
ou omissão voluntária do empregador (responsabilidade 
subjetiva), nem no risco pelo normal exercício da atividade 
(responsabilidade objetiva), razão pela qual não se pode imputar 
ao empregador o dever de indenizar. Processo: Nº 05124-2008-
028-12-00-7. Juíza Sandra Marcia Wambier - Publicado no 
TRT12/DOE em 16-08-2010. 

 

Nesse sentido, imagina-se o caso hipotético onde o empregador forneça 

para o empregado, que atua na linha de frente do combate ao covid-19, todo o 

material de EPIs de alta qualidade, treinamento de como utilizá-los 

adequadamente, para não existir o contágio do vírus. Por decisão própria, o 

empregado não utiliza os equipamentos corretamente ou até deixa de usá-lo e 

acaba por ser contaminado. 

 
Por óbvio, nesta situação, o acidente ocorreu por culpa exclusiva do 

empregado, que deixou de agir de acordo com os treinamentos que lhe foram 

fornecidos, descaracterizando a responsabilidade civil do empregador de indenizá-

lo.  

 

Caso fortuito e força maior são outras causas excludentes da 

responsabilidade civil do empregador, hipótese prevista no Código Civil, doutrina e 

jurisprudência para afastar o nexo causal e não responsabilizar o empregador.  

 
No ensinamento de Maria Helena Diniz71: 

 
O caso fortuito e a força maior se caracterizam pela presença 

de dois requisitos: o objetivo, que se configura na 

inevitabilidade do evento, e o subjetivo, que é a ausência de 

culpa na produção do acontecimento. [...] Na força maior, ou 

Act of God [...], conhece-se a causa que dá origem ao evento, 

pois se trata de um fato da natureza, como, por ex., raio que 

provoca incêndio [...]. No caso fortuito o acidente que gera o 

dano advém de [...] causa desconhecida, como o cabo elétrico 

aéreo que se rompe e cai sobre fios telefônicos, causando 

incêndio [...]. 

 
Neste norte, ensina Silvio Rodrigues72: ―os dois conceitos, por conotarem 

fenômenos parecidos, servem de escusa nas hipóteses de responsabilidade 

 

71 
DINIZ, 2004, p. 112-113. 



48 

 

informada na culpa, pois, evidencia a inexistência desta, não se pode mais admitir o 

dever de reparar‖. 

 

Por isso, caso fortuito e força maior são acontecimentos que não podem ser 

previstos ou evitados, não caracterizando a existência de culpa ou dolo por parte do 

empregado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Por intermédio do presente trabalho se observou uma breve análise quanto 

à evolução legislativa e doutrinária e histórica do direito do trabalho, que surgiu a 

partir da revolução industrial com a finalidade de proteger o trabalhador da 

desigualdade existente. O início da história do direito do trabalho no Brasil se dá no 

ano de 1888 através da lei Áurea, é norteado por princípios que comanda não 

somente a aplicação do direito, mas também as criações de normas trabalhistas, é a 

base de todo ordenamento jurídico. 

 
Como visto pandemia (covid-19), teve início na china em meados do mês de 

dezembro do ano de 2019, com o surgimento do novo vírus que se alastrou 

rapidamente em todo o continente, trazendo grandes mudanças, paralisação, crise 

econômica e um imenso colapso nas áreas da saúde. 

 
Por tanto, fez a importância do presente trabalho, abordando o sofrimento 

das classes de profissionais da área da saúde, que exercem o papel fundamental, 

pois ficam expostos diretamente com pacientes infectados com alta carga viral. Tais 

profissionais, que historicamente vem sofrendo grandes desafios como condições de 

trabalho, grandes lotações em hospitais, falta de equipamentos e leitos, além do 

baixo salário.  

 
Com a pandemia, surgiram novos desafios, pois aumentou-se o risco de ter 

contaminação, afastamento de trabalho ou até mesmo levando-se o funcionário ao 

óbito, além de resultar grandes abalos psicológicos, gerando sofrimento, os quais se 

manifestam em transtorno de ansiedade generalizada, distúrbios do sono, medo de 

adoecer e de contaminar colegas, e, principalmente, seus familiares.  

 
Trabalhar em condição segura, com equipamento de proteção individual, 

qualidade, quantidade suficiente de equipamentos e treinamento para sua utilização, 

trata-se de um direito do profissional.  

 
Os desafios enfrentados por esses profissionais são inúmeros, outros deles 

são causados  pelos fatores associados às condições de trabalho, como por 

exemplo, o uso de EPIs (equipamento de proteção individual), é  exigido que os 
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profissionais de saúde façam o uso de EPIs, para se protegerem e impedir o 

contágio e a transmissão dos vírus, o mau uso desse equipamento ou até mesmo 

uso prolongado pode gerar lesões. 

 
Adiante, surgir a responsabilidade civil do empregador, é uma obrigação de 

reparar dando, dever de indenizar seja dolosamente ou culposamente, necessitando 

de comprovação de nexo causal. 

 
Em razão ao exposto, há um limite de responsabilidade do empregador, ou 

seja, são as excludentes de responsabilidade civil do empregador, é excludente de 

responsabilidade, que impedem que se concretize o nexo causal, a culpa da vítima, 

o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior e, no campo contratual, a cláusula 

de não indenizar. 
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