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PORTARIA MTP 620 

REGULAMENTAÇÃO CONTRARIA Á PROTEÇÃO DO 

TRABALHADOR EM FACE DA COVID-19 

O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência do governo federal promulgou a Portaria 

MTP nº 620 em 01/11/2021, que dentre as várias disposições previstas, a mais polêmica trata da 

proibição do empregador exigir, na admissão, ou mesmo para a manutenção do emprego, 

documentos de comprovação de vacinação, teste, exame, perícia, laudo relativos à Covid-19.  

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, nos termos da Lei nº 9029, de 13 de abril 

de 1995. 

§ 1º Ao empregador é proibido, na contratação ou na manutenção do 

emprego do trabalhador, exigir quaisquer documentos discriminatórios ou 

obstativos para a contratação, especialmente comprovante de vacinação, 

certidão negativa de reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, 

atestado ou declaração relativos à esterilização ou a estado de gravidez. 

§ 2º Considera-se prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado 

de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores, assim 

como a demissão por justa causa de empregado em razão da não 

apresentação de certificado de vacinação. 

É certo que o objetivo da Portaria visa direcionar a regulamentação apenas aos assuntos 

relativos à COVID-19, no entanto, inseriu outros atos que seriam desnecessários visto que já são 

objeto de proteção legal em favor do trabalhador. 



           
 

 No que se refere a COVID-19, em que pese a orientação da referida Portaria, em atenção ao 

cumprimento de garantia constitucional, cabe aos empregadores a preservação da saúde e segurança 

do ambiente de trabalho, não sendo permitido a flexibilização das normas de saúde e segurança no 

trabalho.  

O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que:  

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” (grifos nossos).  

No plano do direito internacional do trabalho, a Convenção 155 da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT, de junho de 1981, tratou sobre a Segurança e Saúde dos Trabalhadores, deixando 

claro sua preocupação quanto à prevenção e a proteção ao meio ambiente do trabalho, a qual todos os 

empregadores se submetem.  

A saúde e a segurança do trabalho são bens indisponíveis, submetidos às normas de ordem 

pública, onde não pode haver transação ou renuncia de direitos entre empregados e empregadores, 

além do que, o interesse particular não pode sobrepor sobre o interesse público, sendo que o 

Ministério Público do Trabalho já editou nota técnica informando a necessidade coletiva de proteção.  

Atualmente existem inúmeras decisões no âmbito da Justiça do Trabalho, validando a 

dispensa por justa de empregados que se recusaram a vacinar. Ainda, contra esta Portaria, há 

inúmeras entidades posicionando-se de forma contrária às suas recomendações no que tange a 

COVID-19. 

Aliás, o Procurador-Geral do MPT (Ministério Público do Trabalho), José de Lima Ramos 

Pereira, já afirmou que referida Portaria “não terá condições de prevalecer por muito tempo”, pois 

vai em sentido contrário ao que tem decidido o Judiciário, principalmente o STF.  

A proteção do ambiente do trabalho é obrigação que está a cargo do empregador e este deve 

assumir todos os procedimentos que sejam necessários à proteção de seus empregados. 

O empregado ou aquele que se candidata a uma vaga de trabalho, mas recusa a tomar vacina 

ou apresentar atestado de vacinação da Covid-19, sua vontade não pode prevalecer perante a 

segurança dos demais empregados da empresa. É o direito coletivo sobrepondo sobre o direito 

individual. 



           
 

A exigência pelo empregador da vacinação ou da sua comprovação, no contexto ora 

abordado, não constitui ato discriminatório, pois um trabalhador não vacinado poderá expor os 

demais empregados da empresa à Covid-19.  

Neste sentido ASBRAFE,  visto a violação de preceitos constitucionais de proteção à saúde e 

segurança do trabalho pela Portaria MTP 620, visto que esta certamente será objeto de 

questionamento na esfera do Judiciário, neste momento, recomenda-se aos empregadores a 

continuidade na observância das medidas de segurança de seus empregados em relação a prevenção 

da COVID-19, podendo inclusive exigir comprovante de vacinação de seus empregados, cumprindo 

assim o seu papel de salvaguardar um ambiente de trabalho saudável a seus empregados. 
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