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Nota Técnica 

 O exercício individual de um direito não pode colocar em risco a VIDA da coletividade - 

inconstitucionalidades da Portaria MTP nº 620/2021 

 O Ministério do Trabalho e Previdência publicou a Portaria MTP nº 620, 1º de novembro 

de 2021, versando sobre a proibição de práticas discriminatórias e limitativas ao acesso ou manutenção 

do trabalho. 

 A proibição de práticas discriminatórias para o acesso ou manutenção da relação de 

trabalho tem amparo nas normas internacionais, na Constituição e em especial na Lei 9.029 de 13 de abril 

de 1995. 

 A portaria pode ser dividida em 2 discussões centrais: (a) a complementação da 

legislação já existente, ao tratar das impossibilidades de discriminação por motivo de sexo, origem, raça, 

estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros; (b) a criação de 

norma trabalhista própria ao versar sobre o certificado de vacinação e a impossibilidade de demissão por 

justa causa pela não apresentação de tal certificado, criando uma nova hipótese, específica, de 

discriminação. 

A Lei 9.029 de 13 de abril de 1995 estabelece em seu artigo 1º: 

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.  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)  (Vigência) 

Da leitura do artigo 1º da Lei 9.029/95 depreende-se, de imediato, que a lei procurou 

delimitar hipóteses (abstratas) de discriminação, deixando em aberto os motivos desde logo especificados. 

É assim que, após identificar os motivos de “sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, 

deficiência, reabilitação profissional, idade”, vale-se da expressão “entre outros”, em abertura hermenêutica 

para situação concretamente verificada.     

A primeira indagação jurídica que surge, com a publicação da Portaria, é sobre a sua 

constitucionalidade formal. Ou seja, se por intermédio de Portaria poderia a Poder executivo legislar sobre 

matéria trabalhista, indo além das hipóteses legais.  

A segunda, é sobre o conteúdo, ou seja, sobre a constitucionalidade material. Se a 

hipótese trazida na Portaria configura ou não discriminação.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art107
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art107
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
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A Portaria padece de vício de inconstitucionalidade tanto formal, quanto material. Verifica-

se, de seu conteúdo, que ela não está a regular hipóteses de aplicação genérica da lei, que dependesse 

de regulamentação infralegal. O objetivo da Portaria é criar uma hipótese fática e específica nova de 

modalidade de discriminação. Nesse caso, não pode o executivo alterar legislação através de ato 

administrativo, sendo que, a Constituição é clara ao estabelecer que apenas Lei Federal poderá versar 

sobre matéria trabalhista (artigo 22, I). Não podendo acrescentar ato discriminatório a lei 9.029/95, 

exigência de certificado de vacinação, por meio de portaria. 

Quanto ao conteúdo, o Governo, mais uma vez, negando a ciência e as orientações da 

OMS, tenta impor um falso dilema entre exercício individual do direito x interesse coletivo. Ao  equiparar a 

obrigatoriedade de vacinação a ato discriminatório, deturpa o verdadeiro bem a ser tutelado ou seja: a VIDA 

da população de forma coletiva. 

A exigência individual para que o trabalhador não coloque em risco a vida dos demais 

colegas nos ambientes de trabalho e transporte, por meio da vacinação, é medida que prioriza a segurança 

e saúde da coletividade. 

Ainda que se entendesse que a abertura do artigo 1º da lei 9.029/95 permite a 

caracterização de hipóteses de discriminação não expressamente previstas, essa abertura somente 

poderia ocorrer em situações concretas onde o elemento “discriminação” estivesse presente.  

A exigência de comprovação de vacina contra a Covid-19, diante de um quadro de 

pandemia e de saúde pública, não se caracteriza como discriminatório.  

É importante lembrar que a Lei 13.979/2020 prevê a vacinação como medida de 

enfrentamento à pandemia de Covid-19, sendo que o STF, em decisão no julgamento das Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade nºs 6.586 e 6.587, afirmou que União, Estados e Municípios podem determinar 

aos cidadãos que se submetam, compulsoriamente, à vacinação contra a Covid-19, podendo ser aplicadas 

medidas restritivas àqueles que se recusem a vacinar, como multa, impedimento de frequentar 

determinados lugares, matrícula em escola, dentre outras. 

Quanto a possibilidade da dispensa por justa causa, é de se observar que se está diante 

de hipótese em que o empregado se recusa a cumprir norma de segurança e medicina do trabalho 

(equiparável, por exemplo, à recusa injustificada do uso de equipamento de proteção individual). É que a 

ausência de vacina não é um direito individual mas, sim, uma responsabilidade coletiva (preservação da 

saúde de outrem e da saúde pública).  
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Nesse caso, trata-se de dispensa motivada ou não arbitrária. As dispensas motivadas 

podem ser genéricas – não arbitrárias – como as definidas no artigo 165, ou por justo motivo, como as 

definidas no artigo 482, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

A justa causa se configura, seja pela repetição de comportamento, em uma sucessão 

punitiva (advertência, suspensão e dispensa) ou pela gravidade do ato praticado. Na hipótese da recusa 

de vacinação ou de comprovação do processo vacinal, recomenda-se que o empregador utilize um 

processo pedagógico de convencimento. 

 Estando na contramão das discussões e legislação atual, quanto a importância e 

obrigatoriedade de adoção das medidas para enfrentamento da pandemia, a Portaria 620/2021 poderá ser 

questionada mediante Decreto Legislativo -- para que o Congresso Nacional preserve a sua autoridade 

legislativa; e também judicialmente, uma vez que há inconstitucionalidade formal e material. 

 

Brasília e Campinas, 03 de novembro de 2021. 

 

José Eymard Loguercio  

Luciana Lucena Baptista Barretto 

Laís Lima Muylaert Carrano 

 


