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PARECER
O PODER DIRETIVO
DO EMPREGADOR E A
OBRIGATORIEDADE DA
VACINAÇÃO CONTRA
COVID-19
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O direito coletivo à saúde e segurança se sobrepõe sobre o direito individual e é
dever da empresa zelar pela segurança e saúde dos seus empregados no ambiente
de trabalho.
Mas, no Brasil, como tudo é muito complicado, até uma situação como esta, que
deveria ser simples de ser resolvida, provoca celeuma a ponto de não haver junto
aos especialistas no Direito do Trabalho nenhum consenso sobre ser ou não
obrigatória a vacinação aos empregados.
Tentaremos justificar nosso pensamento no sentido da obrigatoriedade:
a)

A Lei 13.079/2020 permite que as autoridades adotem a realização compulsória
da vacinação e outras medidas profiláticas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional, desde que com base em
evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em
saúde, estando a medida limitada no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública (art. 3º, III, "d" e
§1º).

b)

O STF, por unanimidade estabeleceu em dezembro de 2020 que não viola a
liberdade de consciência a determinação de obrigatoriedade de imunização por
meio de vacina registrada em órgão de vigilância sanitária que tenha sido
incluída no Programa Nacional de Imunizações ou que tenha sua aplicação
obrigatória determinada em lei ou ainda que seja objeto de determinação da
União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médicocientífico.
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Neste enfoque, o entendimento do Supremo, portanto, é o de que os direitos da
sociedade à saúde e à vida devem prevalecer sobre as liberdades individuais, ou
seja, determinações do Poder Público ou de entidades privadas podem ser
efetivadas sem que incorra em infração à ordem constitucional de escolha pelo
indivíduo, na máxima “ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não
decorrente de lei”.
Assim, embora não haja lei que imponha obrigatoriedade de todo indivíduo ser
vacinado, às empresas há ordem legal que define a sua obrigação de proporcionar a
todos os seus empregados um ambiente seguro, sadio, livre do risco de aquisição de
doenças, sob pena de serem responsáveis pelas consequências, tanto civilmente,
criminalmente e no âmbito do contexto trabalhista, como indenizações, multas e
sanções ainda mais graves.
Ora, a vacinação como meio de combate à pandemia, enquadra-se justamente na
busca da proteção dos trabalhadores e na definição de “ambiente seguro” - tudo
logicamente associado às providencias empresariais no ambiente de trabalho, com
informações e conscientização dos empregados aos cuidados normais profiláticos,
como uso de máscara de proteção, higienização pessoal, principalmente das mãos,
monitoramento para detectar eventuais trabalhadores infectados e seu imediato
afastamento, distanciamento entre as pessoas etc - e assim por óbvio pode e deve
ser considerada como de interesse coletivo, o que justificaria, em tese, até a
dispensa por justa causa do empregado que se recusa a vacinar.

Isso porque o empregado não vacinado poderia colocar em risco a saúde dos demais
trabalhadores e, portanto, seria dever do empregador o afastamento daquele para
preservar o ambiente de trabalho e a saúde coletiva, fazendo com que a liberdade
individual não prevaleça sobre o interesse maior e abrangente.
Ora, se o empregado que se recusa ao uso de EPI, por exemplo, pode ser demitido
por justa causa, eis que coloca em risco a sua própria condição física e expõe a
empresa ao risco de pagar o elevado preço pela desídia, o que dizer quando o
trabalhador – em estado de pandemia – se recusa a adotar a medida protetiva
proporcionada pela vacina e submeter aos demais trabalhadores a possibilidade de
serem expostos à doença??
Certo que qualquer regra jurídica com restrição ao emprego deve ser criada
unicamente pela União, que tem a competência exclusiva para legislar sobre o
direito do trabalho, de modo que assim sendo, enquanto não houver lei prevendo
como requisito para manutenção ou admissão no emprego a vacinação contra o
Coronavírus, haverá o temor de entendimentos contrários na hipótese de ser
exigido pela empresa a vacinação como meio a preservar o emprego.
Mas preferível pagar pelo excesso de zelo que pela incúria.
Assim, nosso ponto de vista é no sentido de seja efetuado pela empresa, de forma
imediata, NORMA que estabeleça, para conhecimento de todos os empregados,
que diante do dever constitucional da mesma em zelar pelo melhor ambiente de
trabalho, seguro e saudável, que será OBRIGATÓRIO a vacinação, a partir de data a
ser definida pela empresa, a todos em idade e condições para tal, devendo
apresentar junto ao RH os comprovantes efetivos da medida, sob pena de serem
impedidos de adentrar ao ambiente da empresa, considerando-se falta
injustificada.
Ademais, informar ainda que na hipótese de descumprimento, poderá a empresa
adotar medidas disciplinares mais graves.
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Com o devido respeito aos que pensam em contrário, tal linha de pensamento
coaduna-se com a decisão do STF, pois fortalecida a decisão de impor-se a
obrigatoriedade da imunização, em nome do zelo e obrigação da empresa pelo
ambiente de trabalho saudável.
Desta forma, opinamos no sentido de estabelecer a norma coletiva e ser rigorosa no
sentido da obediência, inclusive aos candidatos a emprego que estejam em
condições de serem admitidos, eis que somente poderão fazer parte do quadro, se
vacinados forem (em idade já incluída no programa de imunização).
Conclusão:
a) Incrementar a empresa no ambiente de trabalho as campanhas de cuidados
higiênicos no combate ao Coronavírus, inclusive pela exigência que doravante se
fará no sentido da vacinação obrigatória a todos os seus colaboradores que
estejam aptos, nas condições oferecidas pelas autoridades competentes, somente
acolhendo as exceções àqueles que por determinação médica não possam receber
o imunizante;
b) Aos colaboradores que se recusarem injustificadamente ao recebimento da
vacina serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis, inclusive a demissão
por justa causa (art. 482, letra H, da CLT).
c) As exigências deverão ser estendidas a todos os empregados de empresas
prestadoras de serviços e terceirizados.
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