
 

COVID-19, TRABALHO E SAÚDE 

 

Gilberto Stürmer 

Advogado e Professor de Direito do Trabalho PUCRS 

 

 

 Estamos em tempos de pandemia. São tempos difíceis e surpreendentes. 
Na virada de ano não imaginávamos o que nos esperaria logo ali. O nosso 
mundo e os nossos hábitos mudaram, talvez para sempre. 

 Neste contexto, é claro que todos os direitos são importantes, mas alguns 
são fundamentais e devem ser priorizados. É certo, também, que o Covid-19 e 
a calamidade pública declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março, 
colocaram o trabalho e a saúde em destaque. Antes disso, a Lei nº 13.979, de 
06 de fevereiro, dispôs sobre as medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

 O isolamento e a quarentena definidos na legislação, reduziram as 
atividades econômicas, restringiram a circulação de pessoas e fecharam 
comércio, restaurantes, shoppings centers, escolas e a atividade produtiva em 
geral. Sabe-se que, embora as medidas tomadas tenham tido claro objetivo de 
preservação da saúde, também geraram outros gravíssimos problemas de 
saúde. O medo de perder trabalho, emprego e renda e, mais do que o medo, o 
fato de efetivamente perder a fonte de sustento (os trabalhadores mais humildes 
buscam hoje o pão de amanhã), levou e leva as pessoas a outros graves 
problemas de saúde – neste caso, saúde mental – causando um círculo vicioso 
trágico. 

 Os tempos de calamidade pública determinaram que o Poder Público se 
manifestasse. Impõe-se, aqui, a delimitação do tema. Está-se a falar de trabalho, 
emprego e renda e, em consequência, de saúde. A calamidade pública foi e é 
fundamento básico a autorizar a adoção de medidas provisórias por relevância 
e urgência, nos termos definidos no artigo 62 da Constituição da República. 

 Com efeito, foram editadas diversas Medidas Provisórias em matéria 
trabalhista, com o fim preponderante de preservar emprego e renda em tempos 
de calamidade pública e, com isso, amenizar o sofrimento e a saúde das 
pessoas. 

 Destacam-se as Medidas Provisórias nº 927, de 20 de março de 2020 e 
nº 936, de 01 de abril de 2020. A primeira dispôs sobre a prevalência do acordo 
individual sobre as normas coletivas, respeitados os limites constitucionais, além 
de simplificar a adoção do teletrabalho, da antecipação de férias, férias coletivas, 
antecipação de feriados, banco de horas, negociações coletivas de trabalho, 
suspensão de exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho e 
diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Tudo 



isso no sentido de resolver as questões trabalhistas com brevidade, já que, se 
as empresas quebrarem, não haverá empregos. 

 A MP 936 foi além. Criou o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, visando preservar mais de oito milhões de empregos, além 
de distribuir mais de cinquenta bilhões de reais em renda aos trabalhadores.  

 Os objetivos da MP 936/20, como efetiva adoção de políticas públicas a 
serem adotadas em momento tão grave, foram preservar o emprego e a renda 
durante o estado de calamidade pública, garantir a continuidade das atividades 
laborais e empresariais e reduzir os impactos sociais provocados pela pandemia 
do coronavírus. As medidas tomadas foram três: (i) o pagamento de benefício 
emergencial de manutenção do emprego e renda; (ii) redução proporcional de 
jornada de trabalho e salários; e (iii) suspensão temporária do contrato de 
trabalho. 

 Veja-se que, aqui, há destaque para o princípio fundamental no sentido 
de preservar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV, da 
Constituição da República), já que o social e o econômico devem caminhar de 
mãos dadas. Não existe emprego sem empresa e o empresário também é 
trabalhador. É, também, objetivo fundamental previsto constitucionalmente, a 
garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a promoção 
do bem comum. Dentre os direitos sociais fundamentais – educação, saúde, 
alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, 
proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, - 
destacam-se neste momento, o TRABALHO e a SAÚDE, sem os quais, os 
demais perecem. 

 Na ordem econômica, o destaque é para a valorização do trabalho 
humano e da livre iniciativa. Na ordem social, destacam-se o primado do 
trabalho, o bem-estar e a justiça social. Ademais, a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais econômicas que visem à 
redução do risco à doença. O Artigo 7º da Constituição da República, arrola 
direitos nos seus incisos, mas destaca no caput que há outros direitos que visam 
à melhoria da condição social dos trabalhadores. Já o artigo 8º, regula o sistema 
sindical e o âmbito das categorias profissional (empregados) e econômicas 
(empregadores).  

A MP trata, por sua vez, de políticas públicas urgentes a serem adotadas 
a todos os trabalhadores, independentemente da sua categoria. Não se está a 
tratar de categoria “A”, “B” ou “C”. A preservação do trabalho, emprego e renda 
(e consequentemente, saúde), abriga a todos os trabalhadores (empregadores 
e empregados) independentemente do seu enquadramento.  

 

Os trabalhadores que geram empregos (empregadores), lutam para 
sobreviver e, sem eles, não haverá emprego para quem mais necessita. Neste 
sentido, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6363 (proposta por partido 
político que se diz protetor dos trabalhadores), andou muito nem o Supremo 
Tribunal Federal, entendendo o momento de cries e o Direito Emergencial do 
Trabalho exige uma interpretação sistemática da Constituição da República. O 
objetivo, reitera-se é a preservação do TRABALHO e da SAÚDE.  


