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JUSTA CAUSA DE EMPREGADOS QUE SE RECUSARAM A 

TOMAR A VACINA OU QUE NÃO OBEDECERAM A QUARENTA 

IMPOSTA PELA AUTORIDADE SANITÁRIA 

Infelizmente a pandemia do novo coronavírus já alcançou as relações de trabalho de tal modo 

que algumas situações de fato já têm sido levadas à apreciação da Justiça do Trabalho.  

A primeira delas trata de situação de empresa que, cautelosa, divulgou informações e criou 

programa de conscientização sobre a vacinação contra Covid-19 junto aos seus colaboradores. Com 

este procedimento, a mensagem passada é que o interesse particular do empregado não pode 

prevalecer sobre o interesse coletivo, pois, ao deixar de tomar a vacina, ele coloca em risco a saúde 

dos seus colegas e clientes. 

Neste sentido, uma ação trabalhista chegou ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

do Estado de São Paulo (Processo:1000122-24.2021.5.02.0472), que manteve a dispensa por justa 

causa aplicada pela empresa e acolhida pelo Juízo da Vara do Trabalho de primeira instância, de 

funcionária de hospital (auxiliar de limpeza) que se negou a tomar vacina, deixando de comparecer 

por duas vezes perante os agendamentos, sem apresentar qualquer justificativa. Os atos foram 

motivos, primeiramente de advertência e, posteriormente, punida com a justa causa pela empresa.  O 

Tribunal não acolheu a alegação da empregada de que referido ato não constituiria indisciplina ou 

insubordinação. 

Em seu voto, o desembargador relator do referido Tribunal, Roberto Barros da Silva, pontuou 

que a Organização Mundial de Saúde considera a vacinação como principal meio para contenção da 

Covid-19, no intuito de atingir a "imunidade de rebanho", além de ser medida urgente para proteger a 

população e assegurar o retorno das atividades normais da sociedade.  

Por fim, considerou que, como a funcionária não apresentou nenhum motivo para a recusa de 

se vacinar, a demissão por justa causa não foi abusiva ou descabida, mas sim legítima e regular. 



           
 

Vale ressaltar que quando do início da aplicação das vacinas no país, em fevereiro/2021 o 

Ministério Público do Trabalho posicionou-se favorável à demissão por justa causa de trabalhadores 

que se recusassem a tomar vacina sem apresentar razões médicas documentadas. Lado outro, as 

empresas devem buscar conscientizar seus funcionários. Para o referido órgão a recusa individual e 

injustificada não pode colocar em risco a saúde dos demais empregados. A decisão  

A segunda situação vem de uma ação trabalhista julgada pelos Desembargadores do Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina (Processo: 0000786-02.2020.5.12.0061), 

ratificaram decisão do juiz de primeiro grau que condenou à demissão por justa causa de empregada 

que viajou mesmo com suspeita de Covid.   

No caso referido caso, a trabalhadora, após receber atestado médico de suspeita de COVID, 

determinando o cumprimento de quarentena, viajou com o namorado para Gramado, cidade turística 

do Rio Grande do Sul, descumprindo os protocolos de segurança e lei federal que prevê o isolamento 

severo para este caso (Lei 13.979/20).  A empresa manteve o pagamento de salário da empregada até 

que os exames laboratoriais indicassem testagem positiva,  

Os fundamentos utilizados pelo Tribunal neste caso, foi a confissão da trabalhadora que 

reconheceu a necessidade de manter o isolamento severo/quarentena, mas não o cumpriu. Além 

disso, pesou o fato da empregada beneficiar-se de um atestado médico que determinava a 

quarentena/isolamento severo e, com a desobediência, expôs terceiros ao risco da contaminação, 

além do dever não só de proteger a si como a coletividade.  

Estas duas situações recentes, em que pese ainda não ter chegado ao Tribunal Superior do 

Trabalho onde certamente formará jurisprudência sobre o assunto, mas já revelam a tendência do 

Judiciário Trabalhista de firmar entendimento de que o interesse pessoal não pode prevalecer sobre o 

interesse coletivo e a infringência poderá ser causa para a empresa aplicar a justa causa do 

colaborador infrator. 

Com isto, recomenda-se que as empresas possam empreender campanhas de conscientização 

no ambiente do trabalho e poderá formular normativas administrativas de orientação para que seus 

colaboradores tenham consciência da sua responsabilidade individual e coletiva, pois caso ocorra a 

transgressão das normas sanitárias pelo empregado, a empresa terá elementos tanto fáticos como 

jurídicos para avaliação da dispensa por justa causa do empregador infrator.   
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