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SEMESP – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo  

At. Dr. José Roberto Covac 

Coronavírus – Ação Civil Pública - medidas de prevenção – retorno ao trabalho presencial 
– situação dos empregados que se recusarem a receber doses da vacina – comentários 
 

Prezado Dr. Covac, 
 

Acusamos o recebimento de sua consulta, na qual são reproduzidos questionamentos de 

instituição de ensino associada ao SEMESP quanto ao cumprimento da decisão de primeira 

instância proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Campinas na Ação Civil Pública nº 0011244-

51.2020.5.15.0043, ajuizada pelo Sindicato dos Professores de Campinas, a qual possui, em 

síntese, o seguinte dispositivo: 

 

Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS contra SINDICATO DOS 
ESTABELECIMENTOS ENSINO NO ESTADO DE SAO PAULO e 
SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR EST SAO PAULO, 
para confirmar a tutela de urgência de id. d4a3a13, com os reparos 
contidos nesta decisão, e condenar a segunda e a terceira reclamadas 
ao cumprimento das seguintes obrigações: 
 
1) abster-se de convocar para retorno ao trabalho presencial os 
empregados substituídos enquadrados em grupo de risco e os 
empregados que coabitam com pessoa enquadrada em grupo de 
risco, até que estejam imunizados pela vacinação, observando-se que 
a imunização segura somente é adquirida depois de 14 dias da 
segunda dose do imunizante; 
 
2) abster-se de convocar para retorno ao trabalho presencial as 
empregadas substituídas gestantes, observando-se o disposto na Lei 
no 14.151/21; 
 
3) realizar previamente testes de COVID19 em todos os empregados 
substituídos, ficando condicionado o retorno ao trabalho ao resultado 
negativo do exame; 
 
4) fornecer gratuitamente EPIs a todos os empregados substituídos 
em quantidade suficiente para prestação de serviços em segurança, 
especialmente: máscaras de proteção respiratória cirúrgica ou 
máscara de proteção respiratória (N.95 ou equivalente); óculos de 
proteção ou máscara de proteção facial; álcool gel e disponibilização 
de luvas descartáveis. 

  



 

Com essa referência inicial, passamos à abordagem dos questionamentos específicos que foram 
submetidos à nossa análise: 
 
1. A proibição de convocar para o trabalho presencial o professor integrante do grupo de risco 
ou que coabita com pessoa do grupo de risco até que sejam imunizados por duas doses. No caso 
de professor que coabita com pessoa de grupo de risco, não fica claro quem deve estar 
imunizado, se o professor, se a outra pessoa ou se ambos. Também não fica claro se a exigência 
se extingue no caso de recusa de vacinação.   

 
Assim consta da fundamentação da sentença:  

 

"(...) não se pode conceber o retorno ao trabalho presencial dos trabalhadores 
enquadrados no denominado grupo de risco, por serem mais suscetíveis a desenvolver 
complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavírus, mormente pelo risco 
maior de óbito ao qual estão expostos. Nesse caso, o risco de infecções graves 
decorrentes de contágio pelo novo coronavírus, que será aumentado com o retorno 
das atividades presenciais e com a ruptura do isolamento social, exige, como medida 
de preservação da vida – bem jurídico mais relevante da ordem jurídica -, a 
manutenção do teletrabalho aos empregados enquadrados no grupo de risco. Essa 
medida é extensível aos empregados que, embora não façam parte do grupo de risco, 
residam com pessoas que nele se enquadrem. Isso porque, com o retorno às 
atividades presenciais, o trabalhador ficará mais exposto ao vírus e, caso seja 
eventualmente infectado, torna-se potencial vetor de transmissão aos familiares que 
com ele residam, expondo a extremo perigo os membros do núcleo familiar 
enquadrados no grupo de risco." 

 

Considerando o trecho grifado acima, entendemos que quem deve estar imunizado com as duas 

doses da vacina é o profissional que retornará às atividades, pois estando imunizado, não servirá 

de vetor para a contaminação do familiar pertencente ao grupo de risco. 

 

Quanto à questão da recusa de vacinação, vide resposta à questão nº 04. 

 
2. A testagem prévia do professor que retornará ao trabalho. Até quando será necessário?   

 
Para embasar nossa resposta, nos valemos do dispositivo da sentença, que determinou a seguinte 

obrigação de fazer:   

 

"3) realizar previamente testes de COVID19 em todos os empregados substituídos que 
tenham sido afastados do trabalho, ficando condicionado o retorno ao serviço ao 
resultado negativo do exame;" 

 

Entendemos que a realização do teste é feita quando o empregado for retornar ao trabalho após 

eventual período de afastamento.  

 

Num primeiro momento, como todos estavam afastados, todos devem ser submeter à testagem 

e, mediante o resultado negativo, podem retomar suas atividades. Caso algum empregado venha 

a ser afastado novamente, seja por suspeita ou confirmação de COVID, ou mesmo por outra 

doença, recomendamos que se repita o teste e somente seja permitido o retorno do empregado 



 

cujo resultado seja negativo para a COVID.  

 

Tal procedimento (realização de testagem como parte do exame de retorno ao trabalho) deve ser 

incluído no Plano de Contingenciamento contra a COVID, com ciência a todos os empregados, por 

meio de comunicado interno. 

  
3. O Fornecimento de EPI – não fica claro até quando deve continuar o fornecimento, dado o 
fato de professores (e em breve alunos) estarão imunizados.   

 
Como é de conhecimento geral, as orientações das autoridades sanitárias e governamentais, pelo 

menos por ora, indicam que ainda que tendo tomado as duas doses da vacina, não se pode 

abandonar os protocolos de segurança, como uso de máscara e álcool gel, pois mesmo as duas 

doses da vacina não protegem contra a infecção, mas apenas amenizam os efeitos do vírus no 

corpo humano.  

 

Assim, num primeiro momento, a decisão se sobrepõe à lei e deve ser observada, até que 

sobrevenha legislação específica dispensando a utilização de máscaras e demais protocolos 

sanitários. Deve ser mencionado que a decisão reconhece a existência de protocolos sanitários 

governamentais e indica que é complementar a estas orientações. 

 

Será abordada no Recurso também a questão já levantada em Embargos, no sentido de que a 

decisão, ao proibir a utilização de máscaras de tecido, extrapola os limites do que dispõe a 

Portaria Conjunta 20/2020. De qualquer forma, antes da decisão a respeito do RO, recomendamos 

que sejam seguidos os modelos de EPIs indicados na decisão (máscaras de proteção respiratória 

cirúrgica ou máscara de proteção respiratória (N.95 ou equivalente); óculos de proteção ou 

protetor facial; disponibilização de luvas de procedimento descartáveis e álcool gel) 

  
4) Em caso de recusa à vacinação, podemos dispensar o empregado/professor por justa causa? 
Podemos exigir que o empregado/professor seja vacinado? 

 

A decisão de primeira instância na Ação Civil Pública nº 0011244-51.2020.5.15.0043 condicionou o 

retorno ao trabalho presencial dos empregados enquadrados em grupo de risco, bem como 

daqueles que coabitam com pessoas enquadradas em grupo de risco, à sua imunização pela 

vacina contra a Covid-19 (após 14 dias da segunda dose do imunizante). 

 

Em razão disso, há dúvidas quanto à situação de empregados que possam eventualmente recusar 

a imunização e quanto ao impacto desta recusa em relação ao cumprimento, pelas instituições de 

ensino, da decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Campinas. 

 

A lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as ações voltadas ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, permite que as 

autoridades públicas, no âmbito de suas competências, adotem diversas medidas de proteção à 

coletividade, dentre elas: (i) isolamento; (ii) quarentena; (iii) realização compulsória de exames 

médicos, testes laboratoriais, vacinação e outras medidas profiláticas e de tratamentos médicos 

específicos; (iv) uso obrigatório de máscaras (artigo 3º). 



 

 

Mencionada lei teria vigência durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6/2020 (artigo 8º), mas o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 6.6251, concedeu medida liminar para “conferir interpretação 

conforme à Constituição ao artigo 8° da lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela lei nº 

14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos 

artigos 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, 

incisos e alíneas”, mantendo sua vigência após o encerramento do estado de calamidade 

pública. 

 

A lei nº 13.979/2020 instituiu política nacional de combate à pandemia do Coronavírus, visando à 

proteção dos interesses da coletividade, mas enfreta questionamentos quanto à possibilidade de 

adoção compulsória das medidas preconizadas, dentre as quais a vacinação, a exemplo do 

disposto na lei nº 6.259/1995 (Programa Nacional de Imunização)2, que fomenta debates acerca 

de possível afronta à vida privada, intimidade e convicções individuais, filosóficas e religiosas das 

pessoas. 

 
O Supremo Tribunal Federal foi instado a emitir pronunciamento a respeito da 

constitucionalidade da exigência compulsória da vacinação contra a Covid-19, tendo assim 

decidido: 

 

... III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação 
forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários 
observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos 
incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência 
familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos 
humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e 
moral dos recalcitrantes. 
 
IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de 
Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização 
não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer 
medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do 
novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de 
“cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da 
Constituição Federal. 
 
V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação 
conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a 

                                                             
1 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.625, Relator Min. Ricardo Lewandowski 
 
2 Art. 3º - Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as 
vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. 
 
Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e 
entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e 
Municipais, em todo o território nacional. 



 

estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por 
exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada 
por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição 
ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde 
que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências 
científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla 
informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) 
respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) 
atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas 
distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações 
expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.3 
(destacamos) 

 

Adicionalmente, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.267.879 o Supremo Tribunal 

Federal considerou que a vacinação compulsória não viola a liberdade de consciência e de 

convicção filosófica, tendo fixado a seguinte tese de Repercussão Geral: 

 
É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, 
registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa 
Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em 
lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou 
Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se 
caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou 
responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.4 (destacamos) 

 

Em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal o Ministério Público do Trabalho, 

ao analisar a temática da compulsoriedade da vacinação, adotou o seguinte posicionamento: 

 

Diante desse cenário legal e jurisprudencial, é de se concluir que a vacinação, 
conquanto seja um direito subjetivo dos cidadãos, é também um dever, tendo em 
vista o caráter transindividual desse direito e as interrelações que os cidadãos 
desenvolvem na vida em sociedade. 
 
Neste sentido, o direito à vacinação também pode constituir um dever nas hipóteses 
em que envolve questões de saúde pública, como nos casos de epidemias e 
pandemias. Por isso, o direito-dever à vacinação, como uma das prestações 
compreendidas no direito à saúde, tem, do mesmo modo, eficácias vertical e 
horizontal, obrigando, a um só tempo, tanto o Poder Público a realizar as ações 
para efetivá-lo, quanto os particulares a realizarem medidas para a sua 
concretização, e, ainda, submeterem-se ao comando compulsório de vacinação.5 
(destacamos) 

 

Embora não haja norma legal tornando obrigatória a vacinação contra a Covid-19 (a lei nº 

13.979/2020 abre a possibilidade de ser instituída a compulsoriedade), empresas têm sopesado o 

                                                             
3
 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski 

4 Repercussão Geral – Tema 1103, Rel. Min. Roberto Barroso 
 
5 Guia Técnico Interno do MPT sobre Vacinação da Covid-19, Brasília, janeiro de 2021, pág. 54  



 

risco que o empregado que se recusa a ser vacinado representa para os demais trabalhadores, 

gerando insegurança para todos que com ele convivem no ambiente laboral, e, a partir disto, 

avaliado a possibilidade e conveniência de instituírem a obrigatoriedade da vacinação em seus 

protocolos internos e de promoverem o desligamento do empregado recalcitrante por justa 

causa. 

 

Essa avaliação leva em consideração as obrigações impostas ao empregador no campo da saúde e 

segurança no trabalho, pois é direito constitucional dos trabalhadores a redução dos riscos 

inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (artigo 7º, XXII, da 

Constituição Federal) e cabe à empresa:  

 

(i) cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho 
(artigo 157, I, da Consolidação das Leis do Trabalho);  
 

(ii) instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a 
tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais 
(artigo 157, I, da Consolidação das Leis do Trabalho);  

 
(iii) prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e 

do produto a manipular (artigo 19, parágrafo 3º, da lei nº 8.213/1991);  
 

(iv) minimizar e controlar fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção 
coletiva, medidas administrativas ou de organização do trabalho e medidas 
de proteção individual (item 1.4.1, “g”, da Norma Regulamentadora nº 1 – 
Disposições Gerais). 

 

Leva em consideração, também, as obrigações impostas aos empregados no campo da saúde e 

segurança no trabalho, a saber, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador6, e colaborar com a 

empresa na aplicação dos preceitos de saúde e segurança no trabalho7, atentando para o 

dispostivo legal que classifica como ato faltoso a recusa injustificada à observância das instruções 

expedidas pelo empregador e ao uso de equipamentos de proteção individual8. 

 

 

Para o Supremo Tribunal Federal, embora a Carta Magna assegure a proteção aos direitos 

fundamentais dos trabalhadores, dentre os quais suas concepções morais, espirituais e pessoais, 

o interesse coletivo (tutela à vida e à saúde) supera as predileções individuais, ainda mais em se 

tratando de uma medida que tem o intuito de erradicar a doença.9 

 
                                                             
6 Artigo 158, I, da Consolidação das Leis do Trabalho e item 1.4.2, “a”, da Norma Regulamentadora nº 1 – 
Disposições Gerais 
 
7 Artigo 158, II, da Consolidação das Leis do Trabalho 
 
8
 Artigo 158, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho 

 
9 Ricardo Calcini e Leandro Bocchi de Moraes, “A recusa do empregado em tomar vacina e a possibilidade de 
dispensa por justa causa”, Consultor Jurídico, 1º de julho de 2021 



 

O local de trabalho é um espaço coletivo e a adoção de providências para evitar a propagação da 

Covid-19, como aquelas estipuladas na Portaria Conjunta nº 20/2020 do Secretário Especial de 

Previdência e Trabalho e do Ministro de Estado da Saúde Interino, é medida de saúde e higiene 

pela qual cabe ao empregador zelar mediante implantação de protocolos internos de observância 

obrigatória. 

 

Nessa linha de raciocínio, considerando o dever do empregador proporcionar um meio ambiente 

do trabalho seguro e saudável, se o empregado não apresentar justificativa médica para a recusa 

à vacina contra a Covid-19, entendemos que há fundamentos e argumentos para sustentar a 

dispensa por justa causa, como expressão do poder diretivo empresarial, face à gravidade da 

situação. 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em recente julgamento, confirmou decisão de 

primeira instância que manteve a dispensa por justa causa de empregada que recusou, sem 

justificativa, a vacinação. Embora a decisão esteja relacionada a estabelecimento hospitalar, em 

sua fundamentação reconheceu a prevalência do direito da coletividade em detrimento da 

manifestação individual da empregada, sendo oportuna, pela relevância, ineditismo e abordagem 

didática dessa temática, a reprodução dos seguintes trechos do respectivo acórdão: 

 

Consigne-se que os principais objetivos do Protocolo adotado pela reclamada eram 
justamente promover e disseminar as diretrizes adotadas para conter o contágio 
entre os clientes e colaboradores em geral, fornecer orientações aos colaboradores 
da empresa sobre a prevenção e a necessidade de adoção de cuidados diante da 
pandemia, bem como consolidar as ações e as medidas práticas adotadas pela 
empresa para a mitigação dos riscos. 
 
Prosseguindo, verifico que a reclamada comprovou ter disponibilizado diversos 
informativos, bem como adotou diversas medidas relevantes, tais como a 
antecipação das férias dos colaboradores com mais de sessenta anos ou com 
comorbidades, transferência dos postos de trabalho das gestantes evitando que elas 
prestassem assistência direta aos pacientes, realização de treinamentos inclusive por 
meio de vídeo-aulas, e distribuição de máscaras de proteção, álcool em gel, luvas, 
toucas e aventais para os colaboradores da área da saúde, escalonamento dos 
horários de saída de algumas equipes, e adoção de outras medidas de orientação 
para a higiene das superfícies, das mãos, entre outras providências que estão 
minuciosamente descritas no documento Id. 4d2050c. 
... 
A despeito das alegações da reclamante no sentido de que não poderia ser obrigada 
a tomar a vacina, porque não existe lei que a obrigue, é preciso consignar que em 
07/02/2020 foi pulicada a lei 13.979/2020, que dispõe justamente sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública mundial deflagrada do novo 
coronavírus. Veja-se que o referido regramento, previu, em seu artigo 3º, inciso III, a 
possiblidade de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas 
baseadas em evidências científicas. 
 
Com efeito, a vacinação em massa da população contra a COVID19 se constitui como 
medida emergencial que vem sendo adotada pelas autoridades de saúde pública de 
todo o mundo, no claro intuito de proteger a população em geral, evitar a 



 

propagação de novas variantes, bem como reduzir o contágio, diminuir as 
internações e óbitos e possibilitar o retorno da sociedade para as suas atividades 
laborativas, comerciais, empresariais, acadêmicas e familiares. 
 
Ademais, convém destacar que o C. STF já se manifestou no sentido de que a 
vacinação obrigatória se afigura como conduta legítima, desde que as medidas 
profiláticas observem os critérios constantes do regramento supracitado, em especial 
o direito à informação, ao tratamento gratuito, entre outros, conforme se infere da 
decisão transcrita pelo magistrado de origem na fundamentação da sentença 
prolatada no primeiro grau. 
 
Nesse passo, em se tratando de doença altamente contagiosa, que ensejou uma 
grave pandemia que vem sendo duramente combatida no mundo todo, e que causou 
o colapso do sistema de saúde em geral (escassez de vagas, elevação no número de 
internações hospitalares, falta de leitos de UTI, necessidade de compra de 
respiradores, oxigênio, medicamentos, contratação de profissionais de saúde) e 
ocasionou um aumento expressivo do número de óbitos, sem falar nos incontáveis 
prejuízos para a economia global, incluindo, por óbvio o fechamento de 
estabelecimentos comerciais, empresas e até mesmo a diminuição expressiva de 
postos de trabalho, não há como acolher a tese recursal suscitada pela apelante, no 
sentido de que, mesmo trabalhando na linha de frente e com vacina disponibilizada 
de forma gratuita pelo Governo, seu interesse pessoal, consubstanciado na simples 
recusa da vacina, sem a apresentação de qualquer justificativa, deve prevalecer 
sobre o interesse coletivo. 
 
A bem da verdade, considerando a gravidade e a amplitude da pandemia, resta 
patente que se revelou inadequada a recusa da empregada que trabalha em 
ambiente hospitalar, em se submeter ao protocolo de vacinação previsto em norma 
nacional de imunização, e referendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
sobretudo se considerarmos que o imunizante disponibilizado de forma gratuita pelo 
Governo (vacina), foi devidamente aprovado pelo respectivo órgão regulador 
(ANVISA). Desse modo, considerando que a reclamada traçou estratégias para a 
prevenção da COVID19, divulgou informações e elaborou programa de 
conscientização para assegurar a adoção de medidas protetivas e a vacinação de 
seus colaboradores, não se mostra razoável aceitar que o interesse particular do 
empregado prevaleça sobre o interesse coletivo, pois, ao deixar de tomar a vacina, 
a reclamante realmente colocaria em risco a saúde dos seus colegas da empresa, 
bem como os demais profissionais que atuam no referido hospital, além de 
pacientes, e seus acompanhantes.10 (destacamos) 

 

O Ministério Público do Trabalho também reconhece a possibilidade de dispensa por justa causa 

do empregado que recusa sem justificativa a vacinação, mas estebelece, como condição, a prévia 

inclusão das vacinas como medida de proteção coletiva no Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional – PCMSO:  

 

Atendidos esses requisitos, não há justificativas para a não inclusão das vacinas 
como uma das medidas de proteção coletiva e de vigilância epidemiológica 
integrantes do PCMSO. Assim, as empresas devem prever no PCMSO a obrigação de 

                                                             
10 Processo nº 1000122-24.2021.5.02.0472, Rel. Des. Roberto Barros da Silva 
 



 

proporcionar aos seus empregados o acesso às vacinas, seja encaminhando-os à rede 
pública de saúde, seja prevendo programas de imunização no âmbito das empresas, 
em parceria com redes privadas de vacinação, se e quando permitida a aquisição. 
 
Logo, por questão de saúde pública e por responsabilidade empresarial, a inclusão do 
programa de vacinação no PCMSO corrobora e reafirma a sua obrigatoriedade 
para os empregados, como são também obrigados os empregados a se 
submeterem a testes e exames médicos previstos no PCMSO, bem como adotar as 
medidas de saúde e segurança do trabalho prevista no PPRA. 
... 
Desse modo, não há ofensa à dignidade humana em considerar infundada recusa 
de cunho religioso, político ou filosófico ou temor subjetivo, pois o objetivo da 
vacinação é concretizar o direito fundamental à saúde do trabalhador, e à vida, 
inclusive no seu aspecto coletivo e social.11 (destacamos) 

 

E, com amparo no tema 1103 de Repercussão Geral  do Supremo Tribunal Federal, conclui no 

sentido da possibilidade de dispensa por justa causa do empregado que recusa injustificadamente 

a vacinação, como medida extrema, por equadramento no artigo 482, “h”, combinado com o 

artigo 158, parágrafo único, “a”, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho (indisciplina e 

descumprimento de normas de caráter geral relativas à saúde e segurança no trabalho): 

 

Diante da recusa, a princípio injustificada, deverá o empregador verificar as medidas 
para esclarecimento do trabalhador, fornecendo todas as informações necessárias 
para elucidação a respeito do procedimento de vacinação e das consequências 
jurídicas da recusa; 
 
Persistindo a recusa injustificada, o trabalhador deverá ser afastado do ambiente de 
trabalho, sob pena de colocar em risco a imunização coletiva, e o empregador 
poderá aplicar sanções disciplinares, inclusive a despedida por justa causa, como 
ultima ratio, com fundamento no artigo 482, h, combinado com art. 158, II, 
parágrafo único, alínea “a”, pois deve-se observar o interesse público, já que o 
valor maior a ser tutelado é a proteção da coletividade.12 (destacamos) 

 

Assim, para cumprimento da decisão de primeira instância proferida na Ação Civil Pública nº 

0011244-51.2020.5.15.0043, sugerimos às instituições de ensino a adoção das seguintes 

providências para o retorno dos empregados às atividades presenciais: 

 

 elaborar protocolo interno com as medidas de saúde, higiene e segurança que estão 

voltadas à prevenção da contaminação pelo Coronavírus e que deverão ser observadas 

pelos empregados no retorno às atividades presenciais, utilizando, como exemplos, os 

protocolos divulgados pelos governos estadual e/ou municipais e, após terem sido 

devidamente homologadas, as Diretrizes Nacionais orientadoras constantes do Projeto de 

Resolução aprovado pelo Conselho Nacional de Educação na reunião do dia 06.07.2021 

(Parecer CNE/CP nº 6/2021 - anexo). 

 

                                                             
11 Guia Técnico Interno do MPT sobre Vacinação da Covid-19, Brasília, janeiro de 2021, pág. 62 
 
12 Guia Técnico Interno do MPT sobre Vacinação da Covid-19, Brasília, janeiro de 2021, pág. 63 



 

 informar, na convocação dos empregados para retorno às atividades presenciais, a 

necessidade de obediência ao protocolo interno que contempla as medidas de saúde, 

higiene e segurança, descrevendo no procedimento as obrigações previstas na sentença 

(testagem prévia ao retorno, utilização dos EPIs determinados, retorno dos empregados 

pertencentes ao grupo de risco ou que coabitam com tais pessoas somente após a 

vacinação e imunização completa - sendo desnecessária a referência à decisão) e adotar 

termo de responsabilidade pelo seu integral cumprimento dentro e fora da instituição de 

ensino;  

 

 introduzir, no protocolo interno com as medidas de saúde, higiene e segurança, 

informações sobre o Programa Nacional de Imunização e a importância, eficácia, 

segurança e necessidade da vacinação contra a Covid-19 como medida de proteção a toda 

a coletividade (corpos docente e discente e trabalhadores em serviços auxiliares), 

lembrando que a completa imunização não isenta o empregado de cumprir todas as 

demais medidas constantes do referido protocolo; 

 

Não recomendamos a inclusão da Covid-19 como risco biológico no Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nem a vacinação no Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, como orienta o Ministério Público do Trabalho, 

pois, neste caso, haverá ampliação do risco de eventual contaminação ser considerada 

doença ocupacional, com a consequente obrigação de emitir Comunicação de Acidente 

do Trabalho - CAT; 

 

 implementar campanha de esclarecimento e encaminhar aos empregados material 

informativo sobre a importância, eficácia, segurança e necessidade de receber as vacinas 

contempladas no Plano Nacional de Imunização, com orientação para adesão à campanha 

de vacinação como parte das medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a 

pandemia decorrente do novo coronavírus em âmbito regional ou local; 

 

 esclarecer, no material informativo, que a vacinação é uma política pública de saúde 

coletiva que transcende os interesses individuais, razão pela qual cabe ao empregado 

colaborar com as políticas de contenção da emergência de saúde pública decorrente da 

pandemia do Coronavírus; 

 

 estabelecer a necessidade de o empregado comprovar, em conformidade com o 

cronograma estabelecido pelo Poder Público local, que o ciclo de imunização encontra-se 

completo (duas doses e datas de aplicação – apresentação de cópia do comprovante de 

vacinação), sendo recomendável a obtenção de autorização específica para a coleta e 

tratamento de dados pessoais que podem ser considerados sensíveis; 

 

 verificar, mediante entendimentos prévios com a área de medicina do trabalho, se todos 

os empregados (de grupos de risco ou não), em razão de sua situação particular e/ou de 

eventual comorbidade ou condição de saúde, poderão receber o mesmo tratamento 

quanto ao prazo de retorno ao trabalho presencial (após 14 dias do recebimento da 

segunda dose da vacina ou após testagem), verificando, também, se há algum 



 

impedimento para a vacinação (contraindicação médica), com apresentação da 

documentação pertinente; 

 

 reavaliar, em conjunto com a área de medicina do trabalho, a manutenção, ou não, da 

convocação para trabalho presencial caso o empregado apresente atestado de médico 

particular (especialista) que insista no afastamento do local de trabalho em razão do risco 

de contaminação (neste caso, exigir relatório ou parecer do especialista para melhor 

avaliação pela área médica); 

 

 submeter o empregado a exame médico de retorno ao trabalho, com avaliação de suas 

atuais condições de saúde e do eventual risco decorrente do trabalho presencial, e 

realização da testagem prévia, com emissão de atestado de saúde ocupacional; 

 

 verificar, no caso de empregados que recusarem a vacinação, a possibilidade de 

convocação para retorno às atividades presenciais mediante assinatura de termo de 

responsabilidade no qual será registrada a decisão voluntária de não se submeter à 

vacinação e haverá assunção de responsabilidade pelo integral cumprimento do 

protocolo interno com as medidas de saúde, higiene e segurança no trabalho presencial, a 

exemplo do que prevê a Resolução Seduc-59, de 7 de julho de 2021, da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo;13 

 

 aplicar previamente, na hipótese de adoção de medidas disciplinares em razão da recusa 
injustificada à vacinação (sem contraindicação médica), advertência escrita com 
estabelecimento de prazo razoável para que o empregado regularize a situação e 
concomitante reforço da campanha acerca da importância e necessidade da vacinação 
como medida de proteção da coletividade. Caso o empregado insista na recusa 
injustificada, avaliar a conveniência de uma dispensa por justa causa. 

 
É necessário reconhecer, entretanto, que o tema é polêmico e que a possibilidade de dispensa 

por justa causa do empregado que recusa a vacina contra a Covid-19, ainda que seja tratada como 

medida extrema, pode ser contestada na esfera judicial sob alegação de ausência de lei que 

disponha sobre a obrigatoriedade da vacinação, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.586, assentou que as limitações às pessoas que a 

recusarem poderão ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. 

 

Não é possível descartar, ainda, eventual alegação de dispensa discriminatória pela suposta 

afronta aos preceitos constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana e legalidade 
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 Artigo 1º - Todos os profissionais da educação da rede pública estadual que estiverem em regime de 
teletrabalho deverão passar a cumprir sua carga horária ou jornada de trabalho integralmente em regime 
presencial após aplicação da segunda dose ou dose única de vacina para Covid19 e decorrido o prazo de 14 dias de 
imunização. 
 
Parágrafo único. Os profissionais da educação que optaram por não se imunizarem no prazo originalmente 
definido no calendário de vacinação local para a segunda dose do grupo ao qual pertence deverão cumprir sua 
carga horária ou jornada de trabalho em regime presencial. 

 



 

(artigo 3º da lei nº 13.979/2020)14, com também ao disposto na lei nº 9.029/1995, que veda 

práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de manutenção da relação de emprego.15 

 
Importante registrar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência 

concorrente do Governo Federal, Governos estaduais e municípios para adoção de políticas 

públicas na área da saúde voltadas ao combate à pandemia do Coronavírus.16
  

 

Por força desse posicionamento sugerimos ao SEMESP que oriente as instituições de ensino a 

verificarem a existência de normas estaduais e/ou municipais que, porventura, tenham regras, 

orientações e protocolos de saúde para retorno ao trabalho presencial mais abrangentes ou 

diferentes daqueles previstos como “complementares” na decisão proferida pela 3ª Vara do 

Trabalho de Campinas, podendo ser citado, como exemplo, o Protocolo Sanitário Municipal – 

Caderno 6 – Educação da Prefeitura Municipal de Campinas (7ª edição – 15.06.2021 - anexo). 

 

Informamos, por fim, que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 149/2021, ainda 

em estágio inicial, que busca proibir a dispensa por justa causa de empregado que faz a opção de 

não se submeter à aplicação de vacina contra a Covid-19, inclusive com previsão de indenização 

por danos materiais e morais em razão da classificação da dispensa decorrente daquele motivo 

como discriminatória. 

 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer complementos ou esclarecimentos adicionais. 

 

Atenciosamente, 

Cassius Marcellus Zomignani 

Cibele Silva Paula 

Márcia Regina Pozelli 

Cassio de Mesquita Barros Junior 

 
CMZ/Cassius/consultas/SEMESP – coronavírus – ação civil pública - medidas de prevenção – retorno ao trabalho presencial – situação dos empregados 
que se recusarem a receber doses da vacina – comentários 

                                                             
14

 Art. 3º - § 2º  Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 
 
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família 
conforme regulamento; 
II - o direito de receberem tratamento gratuito; 
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020 . 
 
15 Art. 1o  É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de 
trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, 
reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao 
adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. 
 
16 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341, Redator do acórdão Min. Edson Fachin 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii

