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I. RELATÓRIO

Trata-se de processo que objetiva formalizar inserção de matéria na ordem do
dia  da  presente  sessão  do  Conselho  Superior  do  Instituto  Federal  de  Alagoas
(Consup/Ifal),  a  saber:  regulamentação  da  exigência  de  comprovante  de  vacinação
contra a Covid-19 para ingresso de pessoas nas dependências do Ifal.

Com efeito,  na  sessão  extraordinária  deste  Conselho  realizada  no  dia  06  de
dezembro  de  2021,  após  requerimento  formulado  oralmente  por  este  relator,  os
conselheiros e as conselheiras participantes deliberaram, à unanimidade de votos, pela
inclusão de referido tema na pauta da sessão seguinte, qual seja a presente sessão.

De largada, antes de passarmos à apresentação de breve histórico pertinente à
questão  em  apreço  no  âmbito  do  Instituto  Federal  de  Alagoas,  registre-se  que,
doravante,  as  expressões  “comprovante  de  vacinação”,  “passaporte  de  vacina”  e
“passaporte  vacinal”  serão  empregadas  indiscriminadamente  buscando  transmitir  o
mesmo significado.

Estabelecidas tais linhas preliminares, passemos ao relatório propriamente dito
dos fatos havidos no âmbito do Ifal, atinentes ao mérito da questão.

No  dia  31/10/2021,  foi  cadastrado  o  processo  eletrônico  de  nº
23041.035775/2021-58, por meio do qual a direção-geral do campus Piranhas formula
consulta à Procuradoria Federal junto ao Ifal (PF/IFAL), narrando que:

No ùltimo dia 25 [de outubro], o Prefeito do Municiípio de Piranhas
publicou o decreto nº 45/2021, que condiciona a prévia comprovação
de vacinação contra a Covid-19, como medida de interesse sanitário
de  caráter  excepcional,  o  acesso  e  a  permanência  no  interior  de
estabelecimentos  e  locais  de  uso  coletivo.  Dentre  esses  locais,  o
Decreto informa que se aplica a instituições de ensino, públicos ou
privados.
Em  específico  ao  Ifal  -  Campus  Piranhas,  instituição  federal,
deveremos  atender  a  esse  decreto?  Atendendo,  seria  necessário
disciplinar por meio de portaria? [sic]

Face  à  situação apresentada,  a  Procuradoria,  na  pessoa  do  nobre  Procurador
Federal  Fábio  da  Costa  Cavalcanti,  lavrou  o  Parecer  de  nº
00124/2021/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU,  assim  se  manifestando,  em  apertada
síntese:

[…]
10. Como se vê, a Suprema Corte definiu ser indevida a vacinação
compulsória,  mas  permitiu  a  imposição  de  restrições  aos  não
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vacinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, "desde
que previstas em lei, ou dela decorrentes".
11. Ora, considerando que a discussão versou sobre vacinação e a
norma  questionada  na  ADIN  era  a  Lei  nº  13.979/20,  a  única
conclusão possível é no sentido de que o STF entendeu ser necessária
a edição de lei específica adotando as restrições em face da ausência
de vacinação, até mesmo porque esta lei assevera no art. 3º, § 4º que:

As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas
neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização,
nos termos previstos em lei.

12.  Destaque-se  que  a  decisão  proferida  pelo  STF  em  ADI  é
vinculante.
13. A adoção do chamado "passaporte de vacinação" pode então ser
adotada como uma das medidas restritivas, desde que instituída em
lei especifica. Se existente lei estabelecendo parâmetros gerais, pode
haver  a  edição  de  decreto  regulamentador.  Não  há,  contudo,
possibilidade de edição de decreto autônomo.
14.  No  âmbito  das  IFES  houve  muita  discussão  sobre  a
possibilidade  de  instituição  por  ato  interno,  mas  a  despeito  de
entendermos que a medida é proporcional,  adequada,  necessária e
justa, não há respaldo jurídico para tal normatização.
15.  Vale ressaltar que houve manifestações em sentido diverso no
âmbito das Procuradorias Federais, o que ensejou um incidente de
uniformização na PGF (processo nº 23081.064803/2021-78).
16. Mas, entendemos nós que não há amparo na decisão do STF para
que haja a adoção desta medida sem respaldo de lei.
[…]
19. Destarte, enquanto não sobrevier manifestação da PGF no citado
processo,  nosso  entendimento  é  no  sentido  da  impossibilidade  de
edição de ato pelo IFAL estabelecendo qualquer restrição aos não
vacinados.
20. No que pertine ao decreto editado pelo Município solicitamos que
fosse feita a sua juntada, a fim de verificar se havia lei municipal a
amparar o decreto ou se ele seria autônomo.
[…]
23.  Como  no  caso  em  tela  a  ementa  não  indica  lei  municipal,
informação que deve ser confirmada pelo IFAL, afigura-se inválido o
decreto.
[…]
25.  Não se pode também deixar de citar a existência de decisões
monocráticas  do  presidente  do  STF,  em  ações  de  suspensão  de
liminar  direcionadas  a  ele  na  condição  de  presidente,  nas  quais
houve  a  cassação  de  decisões  judiciais  que  sustaram  decretos
municipais que instituíam o passaporte da vacina.
[…]
27. Nas decisões proferidas pelo Ministro Luiz Fux não encontramos
menções  às  ADIS  6586  e  6587,  que  são  mais  recentes  e  se
debruçaram especificamente sobre a questão da vacinação.
28.  Também é notória a existência de atos editados por presidentes
dos poderes judiciário, inclusive o presidente do STF e legislativo
criando restrições aos não vacinados, mas estes atos aparentemente
estão  em  flagrante  dissonância  com  o  julgamento  proferido  pela
Corte Suprema.
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29. Há assim de se aguardar o veredicto a ser dado pelo colegiado do
STF quando se  debruçar  sobre  a questão,  a  fim de saber  se  será
mantido  o  entendimento  das  ADIs  6586  e  6587  que  indicam  a
necessidade  de  haver  nova  lei  ou  se  ser  julgarão  no  sentido  de
flexibilizar  as  decisões  e  para  permitir  a  edição  de  decretos
autônomos e edição de atos pelos demais chefes de poderes em toda a
federação.
[…]
31. O caminho natural para a invalidação do decreto autônomo ou
para o afastamento de eventuais sanções ou restrições impostas pelo
Município de Piranhas é o judicial,  devendo ser proferida decisão
pelo  Reitor  solicitando  a  atuação  em juízo  da  AGU. [sic]  (Grifos
acrescidos)

Como se observa,  o  Parecer  da  Procuradoria  Federal  concluiu  no sentido da
impossibilidade  de  implementação  do  passaporte  da  vacina  pelo  Ifal,  e  entendeu
também pela invalidade do decreto nº 45/2021, editado pelo município de Piranhas para
instituir a medida naquela circunscrição territorial.

Na sua fundamentação, o Procurador sustenta a existência de conflito entre as
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIns nos 6586 e
6587 e por ocasião da Medida Cautelar na Suspensão de Liminar nº 1482 - Macaé-RJ e
da Suspensão de Tutela Provisória nº 824 - Rio de Janeiro-RJ, estas últimas exaradas
pelo presidente da Corte, Ministro Luiz Fux. Entende a PF/IFAL que, no primeiro caso,
e  com  caráter  vinculante  por  se  tratar  de  julgamento  de  Ações  Diretas  de
Inconstitucionalidade,  a  decisão  do  Pretório  Excelso  se  presta  a  estabelecer  a
necessidade de edição de lei  nova e específica que autorize a adoção do passaporte
vacinal  por  autoridades  administrativas  e  que  sirva  de baliza  para  a  edição  de  atos
infralegais regulamentando o tema, inclusive decretos do Poder Executivo municipal.

Nesse sentido, compreende como ilegal até mesmo a exigência de comprovante
de  vacinação  para  acesso  de  pessoas  às  dependências  do  STF,  instituída
administrativamente pelo próprio Tribunal, por meio da Resolução nº 748, de 26 de
outubro de 2021.

Menciona  também a manifestação editada  pela  Consultoria  Jurídica  junto  ao
Ministério  da Educação,  Nota nº  01680/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, segundo a
qual “não é possível às IFES estabelecer a exigência de vacinação contra a Covid-19
como condicionante ao retorno das atividades presenciais”.

Por fim, sugere que o Ifal ajuíze ação em face do município de Piranhas, com
vistas à invalidação do decreto municipal nº 45/2021, “para o afastamento de eventuais
sanções ou restrições impostas pelo Município de Piranhas”.

Na oportunidade, a PF/IFAL traz como anexo à sua resposta, ainda, um outro
parecer, proveniente da Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal do Rio Grande
do  Sul  (IFRS),  subscrito  pelo  Procurador  Albert  Caravaca.  É  o  parecer  de  nº
00120/2021/PF/IFRS/PFIFRIO GRANDE DO SUL/PGF/AGU, ementado da seguinte
forma:

PREVENÇÃO  E  COMBATE  AO  COVID-19.  EXIGÊNCIA  DE
APRESENTAÇÃO  DE  COMPROVANTE  DE  VACINA.
IMPOSSIBILIDADE.  PROJETOS  DE  LEI  Nº  1674/2021,  Nº
3191/2021  E  Nº  3192/2021.  OBSERVÂNCIA  DAS  REGRAS
ESTABELECIDAS  PELO  MINISTÉRIO  DA  ECONOMIA  NA
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 90/2021.

Esse parecer endossa os argumentos erigidos pela PF/IFAL e traz um panorama
das  consultas  já  realizadas  a  outros  representantes  da  Procuradoria  Federal  junto  a
Instituições Federais de Ensino, anotando a existência de duas manifestações jurídicas
favoráveis à implementação do passaporte de vacina (IFSC e UnB) e dezoito contrárias.
Menciona  ainda  duas  instituições  que  adotaram o passaporte  vacinal,  o  Instituto  de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio Grande
(FURG), o primeiro via portaria expedida por seu presidente,  e a segunda mediante
deliberação de seu Conselho Universitário,  mas relata que não foram localizadas no
sistema da Advocacia-Geral da União consultas formuladas por essas instituições às
Procuradorias Federais.

Por  fim,  a  PF/IFRS  cita  o  fato  de  duas  consagradas  universidades  públicas
vinculadas  ao  estado  de  São  Paulo  terem  instituído  o  passaporte  vacinal  (USP e
Unicamp),  assim  como  diversos  tribunais,  no  exercício  de  suas  competências
administrativas, limitando-se a dizer, sobre isso:

15. Com relação às normas editadas pelos entes ou órgãos do Estado
de São Paulo, não compete à AGU a análise jurídica.
16.  Sabe-se,  também,  que  vários  tribunais  estão  editando  atos
cobrando  a  apresentação  de  comprovante  de  vacinação.  Convém
mencionar  que  a  AGU,  em  atenção  à  necessária  separação  e
harmonia  entre  os  poderes,  tem  competência  para  prestar  as
atividades de consultoria e assessoramento jurídico apenas para o
Poder Executivo.
17. De toda forma, atos administrativos como os indicados nos itens
12 e 13, acima [casos do Jardim Botânico e da FURG], trazem para o
gestor uma insegurança jurídica considerável.

Paralelamente  à  tramitação  do  processo  em  comento,  originário  do  campus
Piranhas,  vários  outros campi do  Ifal  começaram  a  discutir  internamente  a
importância/possibilidade da implementação da exigência de comprovante de vacinação
contra  a  Covid-19,  no  contexto  do  planejamento  dos  cronogramas  de  retorno  às
atividades acadêmicas presenciais.

Até o momento, que tenha chegado ao conhecimento deste relator, travaram essa
discussão  em instâncias  administrativas oficiais (Concamp e colegiados de cursos)  os
campi Maceió, Marechal Deodoro, Penedo, São Miguel dos Campos e Satuba.

Particularmente  no  caso  do  campus Marechal  Deodoro,  as  discussões  deram
ensejo  ao  endereçamento  de  nova  consulta  à  PF/IFAL,  contida  no  processo  nº
23041.038913/2021-51, cadastrado pelo Diretor-Geral do campus Marechal, e no qual
se lê:

Em reunião do conselho do campus Marechal Deodoro realizada no
formato  remoto  no  dia  18  de  novembro  do  corrente  ano,  foi
apresentada por um dos conselheiros uma minuta de resolução a ser
publicada  por  esse  conselho  e  que  trata  da  obrigatoriedade  de
comprovação da vacinação contra a COVID -  19 para ingresso e
circulação  nas  dependências  do  referido  campus.  Após  debates
realizados  pelos  conselheiros  e  membros  da  comunidade  escolar
presente  nessa  reunião  se  ponderou  pela  insegurança  jurídica  na
aplicação  da  presente  medida,  especificamente  no  se  refere  aos
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servidores  e  discentes.  Desta  forma,  buscando  elucidar  tais
inseguranças, encaminhamos em anexo a vossa senhoria a minuta de
portaria  submetida  ao  CONCAMP  campus  Marechal  Deodoro  e
solicitamos  posicionamento  quanto  a  legalidade  de  sua  aplicação.
[sic]

Ocorre que, em virtude do gozo de férias por parte do Procurador Fábio da Costa
Cavalcanti, a quem incumbe, na distribuição funcional das atribuições desempenhadas
pela  Procuradoria  Federal  junto  ao  Ifal,  o  trabalho  de  consultoria,  foi  o  processo
distribuído  para  outra  Procuradoria  Federal,  qual  tenha  sido  a  que  atua  junto  à
Universidade Federal de Alagoas.

Desta feita, o Procurador Federal junto à Ufal, Luiz André B. R. Cavalcante, em
sua  resposta  à  consulta  formulada  pelo  campus  Marechal  Deodoro,  do  Ifal,
essencialmente  reproduziu  parecer  elaborado  por  outra  Procuradoria,  o  que  fez  nos
seguintes termos:

5.  Acerca do tema, filio-me ao posicionamento exposto pela douta
Procuradora-Chefe  da  Procuradoria  Federal  junto  à  UFGD,  dra.
Taciana  Mara  Corrêa  Maia,  que,  na  Nota  n°
00032/2021/GAB/PFUFGD/PGF/AGU (NUP n° 23005.030690/2021-
10), assim se pronunciou:

[...]
8. Quanto ao tema em questão, oportuno colacionar que o art. 3º, III-
A  da  Lei  13.979/2020  estabeleceu  que,  para  o  enfrentamento  da
pandemia as autoridades, no âmbito de sua competência, poderiam
adotar, dentre outras, medida de vacinação compulsória:

Art.  3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades
poderão adotar, no âmbito de suas competências,entre outras, as
seguintes medidas:
(...)
III - determinação de realização compulsória de:
(...)
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

9. Ocorre que em decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio de
Mello, na ADI 6341, referendada pelo Plenário do STF, o Supremo
Tribunal  Federal  determinou  a  competência  concorrente  para
Estados e Municípios decidirem sobre as medidas de (i) isolamento,
(ii) quarentena, (iii) restrição excepcional e temporária de circulação
por  rodovias,  portos  ou  aeroportos  de  entrada  e  saída  no  país
(conforme recomendação da ANVISA), e (iv) locomoção interestadual
e intermunicipal.
10.  Em sentido semelhante,  o  Supremo Tribunal  Federal  (STF) no
recente julgamento das ADIs nº 6586 e nº  6587,  fixou a tese pela
necessidade  de  lei  em  sentido  estrito  para  o  estabelecimento  de
quaisquer medidas restritivas, como a restrição ao exercício de certas
atividades ou à frequência de determinados lugares:

"(I)  A vacinação  compulsória  não significa  vacinação forçada,
facultada  a  recusado  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  tenham  como  base
evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham
acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e
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contraindicações dos imunizantes, respeitem a dignidade humana
e os direitos fundamentais das pessoas; atendam aos critérios de
razoabilidade  e  proporcionalidade;  e  sejam  as  vacinas
distribuídas universal e gratuitamente.
(II) tais medidas,  com as limitações acima expostas, podem ser
implementadas  tanto  pela  União  como  pelos  Estados,  Distrito
Federal  e  Municípios,  respeitadas  as  respectivas  esferas  de
competência”.

11.  Tendo  como  pano  de  fundo  os  julgados  acima  elencados,  o
Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal, com a
finalidade  de  solucionar  controvérsia  veiculada  no  processo
administrativo nº 23081.064803/2021-78 entendeu que:

"(...) aplicando-se a tese jurídica na análise da situação dos autos,
entende-se que não é possível a imposição da obrigatoriedade da
vacinação  da  comunidade  acadêmica  como  requisito  para  o
retorno às atividades presenciais. Todavia, é possível, desde que
haja previsão na lei ou desta decorra, a imposição de medidas
indiretas  que visem à sua implementação,  como a restrição ao
exercício de atividades ou à frequência de determinados lugares
àqueles que não estejam vacinados".

12. Nesse sentido, é imperioso notar que no Brasil, até o momento,
não  há  lei  específica  que  determine  a  relação  de  vacinação
obrigatória e a limitação de atividades para não vacinados, sendo
inviável definir tais limitações por atos normativos inferiores.
13. De igual forma, a imposição de medidas restritivas e o poder de
polícia para fiscalizar e eventualmente punir o seu descumprimento,
também carece de observância do Princípio da Legalidade Estrita.
Em consequência,  é de se concluir que as Instituições Federais de
Ensino  Superior  (IFES)  não possuem poder  de  polícia  para  criar,
fiscalizar ou aplicar medidas de saúde ou multas por descumprimento
de  normas  sanitárias.  Eventuais  denúncias  de  descumprimento  de
medidas de biossegurança devem ser encaminhadas às autoridades
sanitárias  e  isso é  tudo o que a UFGD pode fazer  dentro do seu
âmbito de competência. [sic]

Expedidas as manifestações jurídicas suscitadas,  o debate institucional seguiu
nos campi,  nas suas instâncias decisórias oficiais, resultando daí o seguinte panorama:
todos  os  campi  mencionados  (repita-se,  Maceió,  Marechal,  Penedo,  São  Miguel  e
Satuba)  deliberaram  por  encaminhar  ao  Conselho  Superior  do  Ifal  posicionamento
favorável à implementação da exigência do passaporte da vacina.

Importa  destacar,  ainda,  que,  ao  menos  nos  campi Maceió  e São  Miguel,  a
deliberação foi adotada por unanimidade de votos; nos demais, por ampla maioria.

Para  conferir maior legitimidade democrática à decisão que seria tomada pelo
Concamp, o campus Marechal realizou, ademais, uma consulta pública direcionada aos
servidores  da  unidade  acerca  da  concordância  ou  não  com  a  implementação  do
passaporte  vacinal.  O  resultado  foi  o  seguinte:  do  total  de  63  servidores  que
responderam à consulta, 88,9% se declararam favoráveis à adoção da medida; 9,5% se
declararam contrários; e 1,6% se abstiveram de declarar apoio a uma das duas posições.

Nesse  diapasão,  faz-se  oportuno  resgatar  também  a  consulta  pública
disponibilizada pela gestão central do Instituto Federal de Alagoas em setembro do ano
corrente,  que  buscava  colher  a  opinião  de  servidores,  estudantes  e
pais/mães/responsáveis acerca da possibilidade de retorno às atividades presenciais e
que  contou  com  um  universo  de  20.940  pessoas  consultadas  e  com  índice  de
confiabilidade de 95,5%.
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O resultado de tal consulta, publicado no dia 21 de setembro no sítio oficial da
instituição, revela que, entre os técnicos administrativos em educação (TAEs) do Ifal,
1% não havia se vacinado contra a covid-19 nem pretendia fazê-lo; entre os docentes, o
índice foi o mesmo: 1% optou por não se vacinar; entre os estudantes maiores de 18
anos,  idem:  o índice dos que declararam que não se vacinariam era de  apenas 1%; já
para os  menores  de  idade  (questionário  respondido  pelo  pai/mãe/responsável), esse
quesito não constava do formulário.

Quanto ao momento de retorno à presencialidade, opinaram que este somente
deveria ocorrer após a vacinação de servidores e estudantes 75% dos TAEs, iguais 75%
dos docentes e 52% dos estudantes maiores de 18 anos. Novamente, esse quesito não
constou do formulário respondido pelos responsáveis dos estudantes menores de idade.

Cumpre ressaltar que, do momento da coleta de respostas pela aludida consulta
pública para cá, o número de estudantes vacinados seguramente cresceu de modo muito
relevante,  uma  vez  que  foi  justamente  naquele  momento  que,  após  autorização  da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária  (Anvisa),  começou-se a vacinar crianças e
adolescentes, de 12 a 17 anos, estando contemplados no Plano Nacional de Imunizações
(PNI), a partir disso, todo o público-alvo atendido pelo Ifal, dos cursos de nível médio
aos programas de pós-graduação.

Vale registrar que, não obstante os funcionários de empresas terceirizadas que
desempenham seu trabalho nas dependências do Ifal não tenham sido abrangidos na
consulta  disonibilizada,  é  de  conhecimento  público  que  o  Instituto,  nas  suas  mais
diversas  unidades  acadêmicas,  empreendeu esforços  junto  aos  municípios  sedes  dos
campi para assegurar a vacinação completa desses trabalhadores.

Diante disso, e pelo fato de, na data de ontem, 21/12/2021 (último dado oficial
disponível), encontrarem-se vacinados contra a covid-19 com ao menos uma dose de
imunizante  aprovado pela Anvisa 75,28% da população brasileira,  e imunizados com
duas doses 66,49%, é plausível concluir que a imensa maioria dos estudantes, servidores
e funcionários terceirizados integrantes da comunidade acadêmica do Instituto Federal
de Alagoas se vacinou.

No que concerne à atuação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da
Educação  Básica  e  Profissional  no  Estado  de  Alagoas  (Sintietfal),  resumidamente,
cumpre anotar que, desde o dia 26 de agosto, após Assembleia Geral  Extraordinária,
esta entidade sindical se manifestou publicamente e protocolou documento endereçado à
reitoria  do  Ifal  em defesa  do  passaporte  da  vacina  como critério  para  o  retorno  às
atividades presenciais.

Posteriormente, em decorrência de reunião realizada no dia 29 de outubro de
2021 entre membros da equipe sistêmica da reitoria e comissão de dirigentes sindicais, o
Sintietfal reiterou o pleito, encaminhando à reitoria o Ofício nº 16, de 1º de novembro
de 2021, contendo propostas de alteração na redação da Portaria nº 3343/2021,  a qual
autoriza o retorno às atividades administrativas e acadêmicas presenciais na instituição.

Em  resposta  ao  ofício,  a  gestão  do  Instituto  informou  a  rejeição  todas  as
alterações propostas,  justificando que a edição da portaria  nº 3343/2021  resultou de
discussão coletiva travada no Colégio de Dirigentes, assim como que as modificações
sugeridas pelo Sintietfal seriam de difícil implementação.

No dia 3 de novembro, realizou-se nova Assembleia  Geral  da categoria,  que
apreciou a resposta da gestão do Ifal ao Ofício nº 16/2021 e deliberou pela realização de
ato público de protesto em frente ao edifício da reitoria.

A  manifestação  pública  convocada  pelo  Sintietfal  ocorreu  no  dia  10  de
novembro e ficou marcada pela realização de homenagem póstuma aos servidores e
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servidoras do Instituto Federal de Alagoas fatalmente vitimados pela Covid-19 entre
2020 e 2021. Logo após a manifestação, ato contínuo, a reitora em exercício recebeu
uma comitiva sindical em seu gabinete, oportunidade em que a gestão reafirmou que as
alterações  sugeridas  pelo  Sintietfal  à  portaria  nº  3343/2021  não  seriam  acatadas,
incluindo a proposta de adoção de metodologia gradativa para o retorno dos TAEs ao
trabalho presencial e a proposta de adoção do passaporte de vacina.

Ocorre que, em vez de arrefecer, o anseio dos servidores e servidoras do Instituto
pela  implementação  da  exigência  de  comprovante  de  vacinação  como  forma  de
prevenção  contra  a  Covid-19,  especialmente  no  contexto  do  retorno  ao  trabalho
presencial, só aumentou. Assim é que, na sessão do Consup realizada no último dia 6 de
dezembro de 2021, este sindicato, na pessoa do ora relator, pugnou pela inclusão da
matéria atinente ao comprovante de vacina na pauta da reunião subsequente, que vem a
ser a presente reunião, no que foi acompanhado pela unanimidade dos conselheiros e
conselheiras presentes.

É o breve relatório.
Passo a fundamentar para, in fine, apresentar como voto.

II. FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DO CARÁTER OPINATIVO DOS PARECERES

Como é cediço, pareceres emitidos por órgãos de consultoria, em geral, inclusive
pareceres  jurídicos  editados pelas  Doutas  Procuradorias atuantes em todos os  níveis
federativos  e  juntamente aos mais  diversos  órgãos públicos,  consistem em peças  de
natureza  opinativa,  recomendatória,  não-vinculante.  Em uma palavra,  parecer  não  é
decisão, nem tampouco impõe ao Administrador adotar tal ou qual decisão.

Evidentemente, o cenário preferível a qualquer gestor público é aquele em que o
ato administrativo emanado se acha em máxima consonância com a orientação do órgão
de assessoramento jurídico instado a se manifestar.  Dissemos  preferível,  que não se
confunde com obrigatório. Vejamos.

Celso Antônio Bandeira de Mello, insuspeito autor administrativista, conceitua
parecer como sendo “a manifestação opinativa de um órgão consultivo em que este
expende sua apreciação sobre o que lhe é submetido”1.

Por  sua  vez,  Hely  Lopes  Meirelles,  igualmente  situado  entre  as  maiores
referências doutrinárias nas cátedras das ciências jurídicas, preleciona que:

Pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre
assuntos  submetidos  à  sua  consideração.  O  parecer  tem  caráter
meramente  opinativo,  não  vinculando  a  Administração  ou  os
particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por
ato subsequente.2 (Grifos acrescidos)

De  fato,  o  próprio  parecer  nº  00124/2021/PROC/PFIFALAGOAS/PGF/AGU
emitido pela PF/IFAL reconhece expressamente esse dado, ao assinalar:

[…]

1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30ª ed. rev. atual. até a 
emenda constitucional 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 444.

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 197.
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33.  As  orientações  emanadas  dos  Pareceres  Jurídicos,  ainda  que
apenas  opinativos,  devem  ser  seguidas  ou,  caso  contrário,
justificadas no corpo do processo. [sic] (Grifos acrescidos)

E prossegue:

34.  Não  há,  ademais,  determinação  legal  a  impor  a  fiscalização
posterior de cumprimento de recomendações feitas. Eis o teor do BPC
nº 05: "Ao Órgão Consultivo que em caso concreto haja exteriorizado
juízo conclusivo de aprovação de minuta de edital ou contrato e tenha
sugerido  as  alterações  necessárias,  não incumbe pronunciamento
subsequente  de  verificação  do  cumprimento  das  recomendações
consignadas",  entendimento que se aplica às manifestações sobre
outras matérias. [sic] (Grifos acrescidos)

Por seu turno, a Procuradoria Federal junto ao IFRS igualmente reconhece a
impossibilidade de vincular o Administrador aos termos do parecer jurídico, quando diz:

[…]
35.  Logicamente,  a  decisão  de  exigir  ou  não  o  comprovante  de
vacinação é ato da gestão, e não da Procuradoria Federal. Alerta-se
apenas que, caso se opte por essa exigência, poderá acarretar, por
quem  se  sentir  prejudicado,  o  ajuizamento  ações  com  pedido  de
concessão de tutela provisória […]. (Grifos acrescidos)

E tanto é assim que, frise-se,  o próprio Instituto Federal do Rio Grande do
Sul, utilizado como modelo de manifestação consultiva pela PF/IFAL, implementou
a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para ingresso em
suas unidades,  por intermédio da Portaria nº 456/Gabinete do Reitor,  de 29 de
outubro  de  2021,  a  despeito  da  existência  de  dois  pareceres  emitidos  pela
Procuradoria Federal  junto àquela instituição opinando em sentido contrário à
medida3.

Com efeito, exemplos não faltariam para ilustrar essa possibilidade do ponto de
vista técnico-jurídico.

Mas, conquanto seja legalmente possível, o que justificaria a adoção de postura
diferente  da  recomendada  em  parecer  formulado  pelo  órgão  de  consultoria  e
assessoramento  jurídico?  Certamente,  apenas  situações  que  consubstanciem  o
atendimento a relevante interesse público (proteção à saúde coletiva, por exemplo) e/ou
a  salvaguarda  de  valioso  bem  jurídico  (como  a  vida  humana)  se  mostram
suficientemente  adequadas  ao  afastamento  consciencioso  de  orientação  da  Douta
Procuradoria, em prestígio de conduta diversa da orientada.

E, de fato, assim tem sido historicamente no âmbito do Ifal. Até onde se sabe,
via  de  regra,  os  pareceres  oriundos  da  Procuradoria  Federal  junto  ao  Instituto  são
sempre  rigorosamente  seguidos,  tanto  pela  Reitoria  quanto  pelas  gestões  locais  da
instituição.

Com muito esforço, conseguimos recordar tão somente de uma situação em que
o entendimento exarado pela PF/IFAL foi relativizado – após sequência de reuniões que
envolveu  também a  assessoria  jurídica  do  Sintietfal  –,  cedendo  espaço  para  leitura
jurídica  diversa  da  defendida  pelo  nobre  Procurador.  Essa  situação,  definitivamente
3 Veja-se: <https://ifrs.edu.br/ifrs-vai-exigir-comprovante-de-vacinacao-para-ingresso-nas-unidades/>. 

Acesso: 16.12.2021.
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excepcional, ocorreu em 2019, portanto há mais de dois anos, quando dos trabalhos da
comissão responsável por elaborar o relatório que culminou com a posterior edição e
aprovação da resolução nº 4/2021 (a qual versa sobre a flexibilização da jornada de
trabalho  dos  servidores  TAEs),  resolução  que,  aliás,  foi  objeto  de  novo parecer  da
PF/IFAL, que opinou pela sua nulidade, dando ensejo à recente publicação da portaria
nº  3544/2021 e à  inclusão da referida matéria  na pauta da  sessão extraordinária  do
Consup em curso.

Como se vê, o padrão institucional no Ifal é a estrita e atenta observância a todas
as  orientações  emanadas  da Procuradoria  Federal,  somente se  admitindo rumar para
caminho diverso em excepcionalíssimas ocasiões.

Vencida, pois, essa primeira questão com a qual nos defrontamos na presente
análise.

II.II.  DO  MÉRITO  –  DO  ARCABOUÇO  CONSTITUCIONAL  E
INFRACONSTITUCIONAL  –  DA  INTERPRETAÇÃO  DAS  DECISÕES
JUDICIAIS PROLATADAS SOBRE A MATÉRIA – DA DESNECESSIDADE
DE EDIÇÃO DE NOVA LEI

Por  conduto  da  Nota  Técnica  WAA/SM  nº  16/2021,  a  Assessoria  Jurídica
Nacional (AJN) do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Educação
Básica,  Profissional  e  Tecnológica  (Sinasefe)  se  debruçou  sobre  a  matéria  aqui  em
exame. Tomaremos a iniciativa de reproduzir parcialmente, abaixo, o aludido parecer,
que  tem como signatários  os  ilustres  consultores  José  Luis  Wagner,  Renata  Borella
Venturini e Heverton Renato Monteiro Padilha. Advirto que a citação, embora longa,
merece nossa máxima atenção:

Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional
decorrente da Covid-19. Retorno às atividades presenciais. Medidas
Profiláticas. Passaporte Vacinal. Constitucionalidade.
[...]
É  preciso  observar,  desde  logo,  que  toda  e  qualquer  medida  de
enfrentamento  à  Covid-19  precisa,  se  adotada  em  território
brasileiro,  observar  ao  conteúdo  da  Constituição  Federal,
notadamente  os  direitos  fundamentais  como  a  inviolabilidade  do
direito à vida (art. 5º, caput, e art. 6º), à saúde (art. 196 e seguintes) e
à redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII, c/c art. 39, §
3º,  e  art.  200,  VIII),  entendidos  como  expressões  do  fundamento
republicano da dignidade da pessoa humana (art. 1º, I).

Com fundamento  em tais  direitos,  a  Lei  Federal  n.  13.979/20,  ao
dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência sanitária,
elegeu a defesa da coletividade como sua finalidade principal (art. 1º,
§ 1º), sendo que tais providências são de sujeição obrigatória desde
que  consideradas  as  evidências  científicas  e  as  análises  sobre  as
informações estratégicas em saúde, senão vejamos a literalidade da
norma:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional  decorrente  do  coronavírus  responsável  pelo  surto  de
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2019.
§  1º  As  medidas  estabelecidas  nesta  Lei  objetivam a  proteção  da
coletividade.
(...)
Art.  3º.  Para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades
poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as
seguintes medidas: (Redação dada pela Medida Provisória n. 926, de
2020)
§  1º  As  medidas  previstas  neste  artigo  somente  poderão  ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre
as  informações  estratégicas  em  saúde  e  deverão  ser  limitadas  no
tempo  e  no  espaço  ao  mínimo  indispensável  à  promoção  e  à
preservação da saúde pública.
(...)
§  4º  As  pessoas  deverão  sujeitar-se  ao  cumprimento  das  medidas
previstas  neste  artigo,  e  o  descumprimento  delas  acarretará
responsabilização, nos termos previstos em lei.
(...)

Entre as medidas de enfrentamento que são expressamente elencadas
pelo supracitado art. 3º da Lei n. 13.979/202, consta a determinação
de  realização  compulsória  de  vacinação  e  outras  medidas
profiláticas, in verbis:

Art. 3º. (...)
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;

Ao julgar a constitucionalidade da alínea “d” do inciso III do art. 3º
da Lei n. 13.979/20 nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6586
e  6587,  o  Supremo  Tribunal  Federal  decidiu  que  “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”, in verbis:

(...) 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  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
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pelos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  respeitadas  as
respectivas esferas de competência.
(ADI  6586,  Relator:  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,
julgado  em  17/12/2020,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-063
DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)

Em seu voto, o Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski registra que “a
Lei  13.979/2020  não  prevê  em  nenhum  de  seus  dispositivos  a
vacinação  forçada”,  isto  é,  sem  o  expresso  consentimento,  mas
“cuidou  de  estabelecer  limites  bem  definidos  à  vacinação
compulsória, em consonância, diga-se, com as regras estabelecidas
no direito interno e internacional” conforme se depreende dos §§ 1º e
2º do art. 3º; esclarecendo:

Recordo que, no Brasil, o marco legal da vacinação obrigatória foi
institucionalizado pela Lei 6.259/1975, regulamentada pelo Decreto
78.231/1976, diplomas normativos que detalharam a forma como o
Programa  Nacional  de  Imunizações  seria  implementado  no  País.
Dentre outras disposições, o Regulamento estabeleceu que é “dever
de todo o cidadão submeter-se e os menores dos quais tenha a guarda
ou  responsabilidade,  à  vacinação  obrigatória”,  ficando  dela
dispensadas apenas as pessoas que apresentassem atestado médico de
contraindicação  explícita  (art.  29  e  parágrafo  único).  Em
complemento,  o  Ministério  da  Saúde,  por  intermédio  da  Portaria
597/2004,  que  instituiu  os  calendários  de  vacinação  em  todo  o
território  nacional,  definiu  como  se  daria,  na  prática,  a
compulsoriedade das imunizações neles previstas. (...)
Como se constata, a obrigatoriedade da vacinação, mencionada nos
textos  normativos  supra,  não  contempla  a  imunização  forçada,
porquanto  é  levada  a  efeito  por  meio  de  sanções  indiretas,
consubstanciadas,  basicamente,  em  vedações  ao  exercício  de
determinadas atividades ou à frequência de certos locais. (...)
Diante desse quadro, penso que,  a  rigor,  a previsão de vacinação
compulsória contra a Covid-19,  determinada na Lei  13.979/2020,
não seria sequer necessária  ,  porquanto a legislação sanitária,  em  
particular  a  Lei  6.259/1975  (arts.  3º  e  5º),  já  contempla  a
possibilidade  da  imunização  com  caráter  obrigatório.  De  toda  a
sorte, entendo que o mais recente diploma normativo, embora não
traga nenhuma inovação nessa matéria, representa um reforço às
regras  sanitárias  preexistentes,  diante  dos  inusitados  desafios
colocados pela pandemia.
(...)

Consoante  se  observa  dos  fundamentos  jurídicos  que  embasam  a
decisão supracitada,  a exigência de vacinação compulsória para a
COVID-19 prevista na Lei n. 13.979/20 reforça as regras sanitárias
preexistentes no que levam a efeito sanções indiretas como a vedação
ao exercício de atividades ou à frequência de certos locais, a exemplo
da Lei  n.  6.259/75,  que dispõe  sobre  a  organização das  ações  de
vigilância epidemiológica e o Programa Nacional de Imunizações, o
Decreto n. 78.231/76, que regulamenta a Lei n. 6.259/75, e a Portaria
n. 597, de 08 de abril de, 2004 do Ministério da Saúde1, in verbis:

Lei n. 6.259/75
Art.  3º.  Cabe  ao  Ministério  da  Saúde  a  elaboração  do  Programa
Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de
caráter obrigatório.
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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.
Art.  5º.  O  cumprimento  da  obrigatoriedade  das  vacinações  será
comprovado através de Atestado de Vacinação.
§ 1º O Atestado de Vacinação será emitido pelos serviços públicos de
saúde  ou  por  médicos  em  exercício  de  atividades  privadas,
devidamente  credenciados  para  tal  fim  pela  autoridade  de  saúde
competente.
§  2º  O  Atestado  de  Vacinação,  em  qualquer  caso,  será  fornecido
gratuitamente, com prazo de validade determinado, não podendo ser
retido, por nenhum motivo, por pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado.
(...)
Decreto n. 78.231/76
Art. 29. É dever de todo cidadão submeter-se e os menores dos quais
tenha a guarda ou responsabilidade, à vacinação obrigatória.
Parágrafo  único.  Só  será  dispensada  da  vacinação  obrigatória,  a
pessoa que apresentar Atestado Médico de contra-indicação explícita
da aplicação da vacina.
Portaria 597/2004 Ministério da Saúde
Art.  4º.  O  cumprimento  da  obrigatoriedade  das  vacinações  será
comprovado por meio de atestado de vacinação a ser emitido pelos
serviços públicos de saúde ou por médicos em exercício de atividades
privadas,  devidamente  credenciadas  pela  autoridade  de  saúde
competente conforme disposto no art. 5º da Lei 6.529/75.
(...)
§  3º  As  vacinas  obrigatórias  e  seus  respectivos  atestados  serão
gratuitos na rede pública dos serviços de saúde.
Art.  5º.  Deverá  ser  concedido  prazo  de  60  (sessenta)  dias  para
apresentação do atestado de vacinação, nos casos em que ocorrer a
inexistência  deste  ou  quando  forem  apresentados  de  forma
desatualizada.
§  1º  Para  efeito  de  pagamento  de  salário-família  será  exigida  do
segurado  a  apresentação  dos  atestados  de  vacinação  obrigatórias
estabelecidas nos Anexos I, II e III desta Portaria.
§  2º  Para  efeito  de  matrícula  em  creches,  pré-escola,  ensino
fundamental,  ensino  médio  e  universidade  o  comprovante  de
vacinação  deverá  ser  obrigatório,  atualizado  de  acordo  com  o
calendário e faixa etária estabelecidos nos Anexos I,  II  e III desta
Portaria.
§ 3º Para efeito de Alistamento Militar será obrigatória apresentação
de comprovante de vacinação atualizado. 
§ 4º Para efeito de recebimento de benefícios sociais concedidos pelo
Governo,  deverá  ser  apresentado  comprovante  de  vacinação,
atualizado de acordo com o calendário e faixa etária estabelecidos
nos Anexos I, II e III desta Portaria.
§ 5º Para efeito de contratação trabalhista, as instituições públicas e
privadas  deverão  exigir  a  apresentação  do  comprovante  de
vacinação,  atualizado  de  acordo  com  o  calendário  e  faixa  etária
estabelecidos nos Anexos I, II e III desta Portaria.

Necessário destacar, porquanto pertinente, que as ADIs 6586 e 6587
foram julgadas  concomitantemente  com o  ARE  11267879,  recurso
destacado para ilustrar o Tema 1103 da Repercussão Geral – sobre a
“possibilidade dos pais deixarem de vacinar seus filhos tendo como
fundamento convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais”
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–, tendo sido proferida decisão nos seguintes termos:

Direito  constitucional.  Recurso  extraordinário.  Repercussão  geral.
Vacinação obrigatória de crianças e adolescentes.  Ilegitimidade da
recusa  dos  pais  em  vacinarem  os  filhos  por  motivo  de  convicção
filosófica.  (...).  4.  De  longa  data,  o  Direito  brasileiro  prevê  a
obrigatoriedade  da  vacinação.  Atualmente,  ela  está  prevista  em
diversas  leis  vigentes,  como,  por  exemplo,  a  Lei  nº  6.259/1975
(Programa Nacional de Imunizações) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da
Criança  e  do  Adolescente).  Tal  previsão  jamais  foi  reputada
inconstitucional. Mais recentemente, a Lei nº 13.979/2020 (referente
às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa
do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha. 5. É legítimo
impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão
de vigilância sanitária e em relação à qual exista consenso médico-
científico. Diversos fundamentos justificam a medida, entre os quais:
a)  o  Estado pode,  em situações  excepcionais,  proteger  as  pessoas
mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitário); b)
a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não
sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos
de  terceiros  (necessidade  de  imunização  coletiva);  e  c)  o  poder
familiar  não autoriza  que  os  pais,  invocando  convicção filosófica,
coloquem em risco a saúde dos filhos (CF/1988, arts. 196, 227 e 229)
(melhor  interesse  da  criança).  6.  Desprovimento  do  recurso
extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “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”.
(ARE  1267879,  Relator:  ROBERTO  BARROSO,  Tribunal  Pleno,
julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL -  MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-
2021)

Do excerto supracitado, extrai-se não existir violação à liberdade de
consciência  ou  de  convicção  filosófica  ou  ao  poder  familiar  na
obrigatoriedade  de  imunizar  quando  a  vacina  regularmente
autorizada  pela  vigilância  sanitária,  I)  constar  no  Programa
Nacional de Imunização (a exemplo da vacina para a Covid-19); ou
II) tiver a sua aplicação obrigatória determinada em lei (a exemplo
da vacina para a Covid-19); ou III) for objeto de determinação de
ente federal a partir de consenso médico-científico. 

Recentemente, cumpre observar, este entendimento do Tribunal Pleno
do Supremo Tribunal Federal foi reiterado por ocasião do julgamento
da Medida Cautelar nas Arguições de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 898, 900, 901 e 905, que questionam a Portaria n.
620,  de 1º de novembro de 2021,  do Ministério do Trabalho e da
Previdência  Social  no  que  impedia  que  o  empregador  exigisse  a
vacinação  de  seus  empregados  para  fins  de  admissão  ou  de
manutenção no emprego.



SINTIETFAL
Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação

Básica e Profissional no Estado de Alagoas
CNPJ: 35.745.645/0001-38

Telefone: 3223-6265

Isso  porque,  na  oportunidade,  o  Exmo.  Ministro  Roberto  Barroso
reconheceu  a  existência  de  “consenso  médico-científico  quanto  à
importância  da  vacinação  para  reduzir  o  risco  de  contágio  por
Covid-19, bem como para aumentar a capacidade de resistência de
pessoa  que  venham  a  ser  infectadas.  Por  essa  razão,  o  Supremo
Tribunal Federal considerou legítima a vacinação compulsória, não
por sua aplicação forçada, mas pela adoção de medidas de coerção
indiretas”, concluindo que:

DIREITO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO. DIREITO À SAÚDE.
ARGUIÇÕES  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO
FUNDAMENTAL. PANDEMIA DE COVID-19. PORTARIA MTPS Nº
620/2021.  VEDAÇÃO  À  EXIGÊNCIA  DE  VACINAÇÃO.  ATO
INFRALEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Portaria MTPS nº
620/2021 proíbe o empregador de exigir documentos comprobatórios
de  vacinação  para  a  contratação  ou  manutenção  da  relação  de
emprego, equiparando a medida a práticas discriminatórias em razão
de  sexo,  origem,  raça,  entre  outros.  No  entanto,  a  exigência  de
vacinação não é equiparável às referidas práticas, uma vez que se
volta à proteção da saúde e da vida dos demais empregados e do
público em geral. (…) 3. É da natureza das relações de trabalho o
poder  de  direção  do  empregador  e  a  subordinação  jurídica  do
empregado (CF, art. 7º c/c CLT, arts. 2º e 3º). O descumprimento, por
parte  do  empregado,  de  determinação  legítima  do  empregador
configura justa causa para a rescisão do contrato de trabalho (CLT,
art.  482,  h).  É  importante  enfatizar  que  constitui  direito  dos
empregados e dever do empregador a garantia de um ambiente de
trabalho seguro e saudável (CF/1988, art. 7º, XXII, e art. 225). (…) 5.
Ato infralegal,  como é o caso de uma portaria,  não é instrumento
apto  a  inovar  na  ordem  jurídica,  criando  direitos  e  obrigações
trabalhistas  (CF,  art.  5º,  II).  Tampouco  pode  limitar  o  sentido  e
alcance de normas constitucionais. Até mesmo a lei encontra limites
na restrição de princípios e direitos fundamentais. (…) 7. Deferimento
da  cautelar,  para  suspender  os  dispositivos  impugnados.  Fica
ressalvada a situação das pessoas que têm expressa contraindicação
médica à vacinação, fundada no Plano Nacional de Vacinação contra
a  COVID-19  ou  em  consenso  científico,  hipótese  em que  se  deve
admitir a testagem periódica.

Veja-se  que,  além  de  reconhecer  o  respaldo  científico  sobre  a
vacinação para a Covid-19,  a  decisão restaura a possibilidade de
empregadores  exigirem  o  comprovante  da  vacinação  de  seus
empregados  também  sob  o  fundamento  do  dever  de  garantir  um
ambiente  de  trabalho  seguro  e  saudável  –  garantia  que  é
integralmente  aplicável  aos  trabalhadores/servidores  vinculados  à
Administração Pública, nos termos do art. 39, § 3º, da CRFB.

Não se  ignora,  por  fim,  que a inobservância a normas e  critérios
científicos técnicos ou aos princípios constitucionais da precaução e
da prevenção com resultado de violação à vida, à saúde e ao meio
ambiente  saudável  configura  erro  grosseiro  na  edição  do  ato
administrativo, permitindo a responsabilização civil e administrativa
dos agentes públicos nos atos relacionados à pandemia da Covid-19,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nos 6421,
6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431:
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Direito  administrativo.  Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade.
Responsabilidade  civil  e  administrativa  de  Agentes  Públicos.  Atos
relacionados  à  pandemia  de  COVID-19.  Medida  Provisória  nº
966/2020.  Deferimento  parcial  da  cautelar.  (...)  6.  Teses:  “1.
Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao
direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos
adversos à economia, por inobservância: (i)  de normas e critérios
científicos  e  técnicos;  ou  (ii)  dos  princípios  constitucionais  da
precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir
deve  exigir  que  as  opiniões  técnicas  em que  baseará  sua  decisão
tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos
aplicáveis  à  matéria,  tal  como  estabelecidos  por  organizações  e
entidades  internacional  e  nacionalmente  reconhecidas;  e  (ii)  da
observância  dos  princípios  constitucionais  da  precaução  e  da
prevenção,  sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais
violações a direitos”.
(ADI 6421 MC, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado  em  21/05/2020,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-270
DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)

Considerando  o  ordenamento  jurídico  vigente  e  as  decisões
proferidas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  faz-se  imperioso
concluir  que  a  exigência  de  comprovação  da  vacinação  para  a
Covid-19 enquanto medida profilática e sanção indireta decorrente
da sua obrigatoriedade é medida lícita e recomendada.

a. Da Nota n. 01680/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU
Ao analisar consulta formulada pela Procuradoria Federal junto à
UFSM,  a  Consultoria  Jurídica  junto  ao  Ministério  da  Educação
emitiu a Nota n. 01680/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU através da
qual, após historiar a evolução da pandemia e indicar o Protocolo de
Biossegurança  como  principal  medida  adotada  pelo  MEC  para
promover o retorno seguro às atividades presenciais, assim dispôs:

(...)
17. A Lei nº 13.379, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de
importância  internacional  decorrente  do  coronavírus  responsável
pelo  surto  de  2019,  objetivando  a  proteção  da  coletividade,
estabelece,  como  uma  das  medidas  de  enfrentamento,  que  as
autoridades  poderão  adotar,  no  âmbito  de  suas  competências,  a
determinação  de  realização  compulsória  de  vacinação  e  outras
medidas profiláticas.
18. Sobre o assunto, tramitaram no Supremo Tribunal Federal duas
ações diretas de inconstitucionalidade – ADIS 6586 E 6587, em que
se questionou, em síntese, a se a vacinação pode ser compulsória e a
qual ou quais entes federativos compete adotar medidas relativas à
vacinação no combate à pandemia da Covid-19, restando fixada a
seguinte tese de julgamento:
(...)
19. Assim, aplicando-se a tese jurídica na análise da situação dos
autos, entende-se que não é possível a imposição da obrigatoriedade
da  vacinação  da  comunidade  acadêmica  como  requisito  para  o
retorno às atividades presenciais. Todavia, é possível, desde que haja
previsão na lei ou desta decorra, a imposição de medidas indiretas
que visem à sua implementação,  como a restrição ao exercício de
atividades ou à frequência de determinados lugares àqueles que não
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estejam vacinados.
20. Por outro lado, estando apto a receber a imunização contra a
Covid-19,  a  recusa  em se  vacinar  não  poderá  ser  utilizada  como
impedimento  ao  retorno  às  atividades  presencias  das  IFES,  pelos
servidores e discentes.
21. A autonomia conferida às IFES, nos termos do artigo 207, da
Carta Magna, consiste no poder de autodeterminação e elaboração
de normas relativas à organização e funcionamento de seus serviços e
patrimônio  próprios,  o  qual  deverá  ser  exercido  nos  limites  da
Constituição e das leis atinentes à matéria.
22. O fato de gozar de autonomia não retira da autarquia a qualidade
de  integrantes  da  administração  indireta,  nem  afasta,  em
consequência,  a  sua  subordinação  ao  princípio  constitucional  da
legalidade que rege à Administração Pública como um todo, sob pena
de ser confundido com soberania.
23. Deste modo, não é possível às IFES estabelecer a exigência de
vacinação  contra  a  Covid-19  como  condicionante  ao  retorno  das
atividades  presenciais,  competindo-lhes  a  implementação  dos
protocolos sanitários, a observância das diretrizes estabelecidas pela
Resolução  CNE/CP Nº  2,  de  5  de  agosto  de  2021,  dentre  outras
medidas  estabelecidas  pelas  autoridades  locais,  para  a
implementação do retorno seguro das atividades presenciais.
24. Ante o exposto, orienta-se a abertura de tarefa, via Sapiens, ao
Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal, para
conhecimento da presente manifestação e adoção das providências
decorrentes.

Consoante  se  observa,  a  despeito  de  conhecer  a  literalidade  da
ordem  vigente  e  da  decisão  proferida  pelo  Supremo  Tribunal
Federal no âmbito das ADIs 6586 e 6587, a Nota 1680/2021 conclui
em sentido diametralmente oposto, afirmando que, “estando apto a
receber imunização contra a Covid-19, a recusa em se vacinar não
poderá  ser  utilizada  como  impedimento  ao  retorno  às  atividades
presenciais  das  IFES,  pelos  servidores  e  discentes”,  não  sendo
“possível às IFES estabelecer a exigência”.

Referida conclusão não prospera.

Primeiramente,  esclarece-se  que  a  Nota  01680/2021/CONJUR-
MEC/CGU/AGU trata-se de mera interpretação legislativa exarada
pela CONJUR-MEC – equivocada,  frise-se – e,  por este motivo,  é
destituída de aptidão jurídica para a produção de efeitos concretos;
isto  é,  pode  ser  compreendida  tão  somente  como  uma espécie  de
recomendação às Instituições Federais de Ensino, jamais sob o viés
impositivo.

Ainda que assim não fosse, tratando-se de ato administrativo, a Nota
01680/2021 sujeita-se ao princípio da estrita legalidade sobre o qual
versam os arts. 5º, inciso II, e 37, caput,  da CRFB; qualidade que
veda aos atos  infralegais  a  possibilidade de limitar  o  sentido  e  o
alcance da ordem jurídica vigente – especialmente as normas e as
decisões  que  obrigam  à  vacinação  para  a  Covid-19  e,
consequentemente,  permitem  à  exigência  de  comprovação  para
ingresso e permanência em quaisquer locais.
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Mas  não  é  só.  Diferentemente  de  uma  interpretação  jurídica  não
vinculante, a autonomia das Instituições Federais de Ensino – IFES
trata-se de garantia constitucionalmente assegurada nos termos do
art. 207 da CRFB, in verbis:

Art.  207. As universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
§  1º  É  facultado  às  universidades  admitir  professores,  técnicos  e
cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela EC n. 11, de
1996)
§  2º  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  às  instituições  de  pesquisa
científica e tecnológica. (Incluído pela EC n. 11, de 1996)

E, em que pese a ciência sobre a inexistência de espécie de autonomia
absoluta, cumpre não ignorar que parcela expressiva das atribuições
resguardadas  como  expressões  da  autonomia  está  intrinsecamente
ligada aos vínculos jurídicos existentes entre o quadro de pessoal e as
IFES. Ratificando a asserção no que diz respeito à gestão de pessoal,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe:

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na
forma  da  lei,  de  estatuto  jurídico  especial  para  atender  às
peculiaridades de sua estrutura,  organização e financiamento pelo
Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime
jurídico do seu pessoal.
§  1º  No  exercício  da  sua  autonomia,  além  das  atribuições
asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:
I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo,
assim  como  um  plano  de  cargos  e  salários,  atendidas  as  normas
gerais pertinentes e os recursos disponíveis;
II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as
normas gerais concernentes;
(...)
§ 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a
instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a
pesquisa, com base em avaliação realizada pelo Poder Público.

Nesse  sentido,  elucidativo  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal
Federal  no  sentido  de  que  a  autonomia  constitucionalmente
assegurada às IFES “revela a impossibilidade de exercício de tutela
ou  indevida  ingerência  no  âmago  próprio  das  suas  funções,
assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor
(legislativamente)  sobre  sua  estrutura  e  funcionamento
administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas” (ADI
3792,  Relator  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
22/09/2016), “incumbindo a estas definir, em termos de prestação de
serviços e de funcionamento,  quer sob o ângulo físico,  quer sob o
educacional,  a  extensão  respectiva”  (ADI  2367,  Relator  MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019).

A  referida  autonomia  não  se  trata  apenas  de  uma  garantia
constitucional, mas também infraconstitucional em razão dos termos
pelos quais organiza-se a Administração Pública, isto é, a clássica
divisão  entre  Administração Pública  DIRETA –  que  está  sujeita  à
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subordinação hierárquica – e a Administração Pública INDIRETA –
que não se sujeita à subordinação hierárquica, mas apenas vincula-se
ao  Ministério  correlato  à  sua  respectiva  área  de  competência  –
estabelecida pelo Decreto-Lei  n.  200/672. Isso porque as IFEs são
instituídas sob a forma de autarquias e fundações, senão vejamos:

Art. 5º. Para os fins desta lei, considera-se:
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade
jurídica,  patrimônio  e  receita  próprios,  para  executar  atividades
típicas da Administração Pública,  que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
(...)
IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica
de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  criada  em  virtude  de
autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não
exijam execução  por  órgãos  ou  entidades  de  direito  público,  com
autonomia  administrativa,  patrimônio  próprio  gerido  pelos
respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos
da União e de outras fontes. (Incluído pela Lei n. 7.596, de 1987)

Enquanto  entidades  autônomas,  resta  reforçada a  compreensão de
que as IFES não se subordinam às orientações da Nota 01680/2021 e
que  possuem,  sim,  competência  para  dispor  sobre  os  requisitos
necessários ao ingresso nas suas dependências; incluindo, entre estes,
o  impedimento  ao  retorno  às  atividades  presenciais  daqueles  que
recusarem  em  se  vacinar  mesmo  estando  aptos  a  receber  a
imunização. 

Cumpre às IFES, portanto, no exercício da sua autonomia e a partir
da realidade localmente experimentada, dispor sobre o seu quadro de
pessoal e o acesso e funcionamento dos seus espaços físicos – âmbito
no qual se incluem, evidentemente, as normas que instrumentalizam o
dever de observância aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à
redução dos riscos no ambiente de trabalho, a exemplo da exigência
relacionada à comprovação da obrigação imposta pela alínea “d” do
inciso III do art. 3º da Lei n. 13.979/20 quanto à vacinação para a
Covid-19.

Trata-se, conclusivamente, de providência possível e que se alinha
aos direitos sociais fundamentais à vida,  à saúde e à redução de
riscos no meio ambiente do trabalho e aos princípios da precaução e
da prevenção.

Conclusões

Considerando o exposto, faz-se pertinente concluir que:

- A vacinação para a Covid-19 é providência obrigatória nos termos
da alínea “d” do inciso III do art. 3º da Lei n. 13.979/20, dos arts. 3º
e 5º da Lei 6.259/75, do art. 29 do Decreto n. 78.231/76 e dos arts. 4º
e 5º da Portaria n. 597, de 08 de abril  de, 2004 do Ministério da
Saúde, bem como nos termos da decisão proferida no ARE 11267879,
recurso destacado para ilustrar o Tema 1103 da Repercussão Geral;
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- À exceção das pessoas que têm expressa contraindicação médica à
vacinação,  hipótese  em que se deve ser admitida a profilaxia via
testagem periódica, a exigência de comprovação da vacinação para
a Covid-19 pelas Instituições Federais de Ensino é providência lícita
e  recomendada para viabilizar  o retorno às atividades presenciais
nos  termos  da  legislação  supracitada,  acrescida  das  disposições
constitucionais  e  infraconstitucionais  afetas  à  autonomia
universitária, bem como nos termos da decisão proferida nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade 6586 e 6587 e na Medida Cautelar
deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6421; e

-  A Nota  n.  01680/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU  de  lavra  da
Consultoria Jurídica do MEC é ato administrativo desprovido de
efeitos  concretos,  sendo  mera  recomendação  à  qual  não  se
subordinam as Instituições Federais de Ensino.

É o que temos a anotar, s.m.j.

Santa Maria, 16 de novembro de 2021. (Grifos acrescidos)

A leitura  da  manifestação  técnico-jurídica  que  acabamos  de  apreciar  seria,
decerto, por si só, suficiente para pôr termo ao debate aqui entabulado.

Para compreendermos definitivamente e com exatidão se a vacinação, afinal de
contas, é ou não é obrigatória no Brasil, no entendimento do STF, um exercício simples
que pode ser altamente instrutivo é fazermos uma analogia à obrigatoriedade do voto
em nosso país. Efetivamente, ninguém nega que o voto para escolha de representantes
políticos para ocupação de mandatos eletivos, a cada dois anos, não é facultativo,  é
obrigatório. Todavia, isso não significa que o cidadão que optar por se ausentar do local
de  votação  no  dia  das  eleições  será  buscado  em  casa  e  conduzido  à  força  para
materializar seu voto. Não!

A obrigatoriedade de votar é induzida por meio de medidas indiretas, que vão
desde  a  imposição  de  multa  simbólica  a  ser  paga  à  Justiça  Eleitoral  por  quem se
ausentar da votação, até o extremo de impedir a investidura em cargo público.

Aplique-se raciocínio análogo à temática da compulsoriedade da vacinação e se
chegará à precisa compreensão do decisum exarado pelo Pretório Excelso.

De outro  giro,  quando a Suprema Corte  se  refere a  vacinas  que tenham sua
obrigatoriedade prevista em lei,  é porque,  felizmente,  existem vacinas para proteção
contra  um  grande  número  de  doenças,  algumas  das  quais,  contudo,  podem  não
necessariamente ter adoção obrigatória prevista em instrumento legal. Não é o caso da
vacina  para  o  combate  à  covid-19.  Esta,  definitivamente,  tem  caráter  compulsório
expressamente previsto no art. 3º da Lei nº 13.979/20.

Eis a divergência fundamental respeitosamente levantada por este relator
em  relação  às  manifestações  anteriormente  transcritas  da  AGU,  por meio  das
Procuradorias Federais junto às IFEs.

Efetivamente, a Lei nº 13.979/20 tem servido, desde o início da pandemia, até
aqui, para embasar medidas administrativas tais como imposição de uso de máscaras de
proteção  facial,  limitação  de  quantidade  de  pessoas  reunidas  em espaços  abertos  e
fechados, restrição de horários de circulação de pessoas nas ruas das cidades, limitação
do  horário  de  funcionamento  de  estabelecimentos  comerciais,  dentre  tantas  outras,
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adotadas nos mais diferentes níveis federativos e nos mais diversos órgãos públicos –
dentro  de  sua  autonomia  administrativa,  para  atender  às  peculiaridades  do  serviço
prestado  –,  por  meio  da  edição  de  sucessivos  decretos,  instruções  normativas,
resoluções,  portarias  e  outros  veículos  normativos  infralegais,  sempre  com vistas  à
preservação da saúde coletiva e à proteção da vida, buscando a superação do trágico
momento de pandemia da covid-19.

Se é assim, e de fato o é,  permissa venia,  não    assiste razão   ao entendimento  
segundo  o  qual     ess  a  mesma lei    é   considerada  insuficiente    para  fins  de  autorizar  a  
implementação do passap  orte da vacina, máxime quando tal lei estabelece de maneria  
expressa  e  inequívoca  a   obrigatoriedade  da  vacinação  contra  a  covi  d-19,  consoante  
inteligência   do Supremo Tribunal Federal,   que não deixa   margem para dúvida  .

Mais ainda: não bastasse o pronunciamento judicial e administrativo da Máxima
Corte  pátria,  notabilizou-se,  nos  últimos  dias,  decisum prolatado nos  autos  da  ação
judicial  de  nº  0817348-43.2021.4.05.8000,  em  trâmite  na  4ª  Vara  Federal  de
Maceió/AL, que versa sobre pleito de servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª
Região (Alagoas) buscando amparo jurisdicional que permitisse ao autor retornar ao
trabalho presencial nas dependências do TRT-19 sem a obrigatoriedade de vacinação ou
de sua comprovação, requerendo, ainda, no mérito, que fosse declarada a ilegalidade,
inconstitucionalidade (incidenter tantum) e invalidade do Ato Conjunto GP/CR TRT 19
n.º 16, de 10 de novembro de 2021, e do Ato Conjunto GP/CR TRT 19 n.º 17, de 10 de
novembro de 2021, afastando qualquer exigência do TRT-19 que torne obrigatória a
vacinação do Autor, ou o constranja a se vacinar.

Na decisão, o Douto Magistrado denegou o pedido formulado, em sede liminar,
o que fez nos termos a seguir, resumidamente:

[…]
8. Compulsando os autos, verifica-se que embora não se trate no caso
de indeferimento da exordial - porquanto os fatos que ensejaram a
propositura  da  ação  estão  devidamente  narrados  -  não  verifico,
mediante juízo provisório, típico das decisões que se fundamentam em
cognição sumária, a presença do primeiro pressuposto, qual seja, a
plausibilidade ou mesmo possibilidade do direito invocado. Explico.
9.  É  que  em  recentíssima  decisão,  o  Colendo  STF  determinou  a
suspensão dos efeitos da Portaria nº 620,  de 01.11.2021,  expedida
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a qual impedia
que  o  empregador  se  certificasse  sobre  a  vacinação  de  seus
empregados,  para  fins  de  admissão  no  emprego  ou  para  a  sua
manutenção. Estabeleceu a referida decisão monocrática como única
ressalva quanto às pessoas que têm expressa contraindicação médica,
fundada no Plano Nacional de Vacinação contra o COVID 19 ou em
consenso científico, o que não se demonstrou ser o caso dos autos,
sendo que os guerreados Atos Conjuntos igualmente já fazem essa
ressalva,  facultando-se,  ainda,  como  alternativa,  a  apresentação
regular de exame negativo para a referida patologia.
[…]
12.  Sendo certo pois,  que  a saúde  da coletividade sobrepõe-se  ao
direito individual de optar por tomar ou não a vacina contra o novo
corona vírus, com a única ressalva já exposta no item 9 supra, bem
assim  que  o  pretendido  trabalho  remoto  (home  office)  não  é  um
direito  subjetivo  absoluto  do  servidor,  devendo,  ao  contrário,  tal
jornada  de  trabalho,  assim  como  a  de  caráter  presencial,  seguir
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determinadas regras e parâmetros fixados em comum acordo com a
Administração.
13.  Em resumo,  e  no  essencial,  o  contexto  dos  autos  não  está  a
indicar a "aparência de bom direito", razão pela qual INDEFIRO a
antecipação  dos  efeitos  da  tutela  jurisdicional  pretendida. (Grifos
acrescidos)

Vale anotar, ainda que de passagem: em sentido oposto à Procuradoria Federal
junto  ao  Ifal,  a  Procuradoria-Geral  do  Estado  de  Alagoas  (PGE/AL),  após  consulta
formulada pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) e pelo
Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado,  reconheceu  expressamente  a  legalidade  da
exigência do comprovante vacinal por parte dessas instituições.

Vale reproduzir  as palavras do eminente subprocurador-geral do Estado,  José
Cláudio Ataíde Acioli, que, dentre outros fundamentos, argumentou:

“A liberdade de consciência filosófica, política e ideológica de um
indivíduo não é absoluta, podendo sofrer mitigação caso os direitos
fundamentais  à  vida  e  à  saúde  estiverem sendo  desrespeitados  e
violados, notadamente quando verificada inobservância a critérios e
bases científicas”4. (Grifos acrescidos)

Por último, fundamental assinalar que, recentemente, o Ministério Público de
Alagoas  instituiu  força-tarefa  que  recomendou  ao  governo  estadual  a  adoção  do
passaporte da vacina para todos os servidores públicos vinculados ao estado, orientando
a Administração sobre como proceder  em caso de descumprimento da medida.  Vale
realçar alguns excertos da publicação disponibilizada no sítio oficial do MP/AL sobre o
assunto:

[...]
A  recomendação  nº  8/2021,  assinada  pelo  procurador-geral  de
Justiça,  Márcio  Roberto  Tenório  de  Albuquerque,  e  pelos  demais
integrantes da força-tarefa, foi encaminhada aos chefes dos poderes
executivo  estadual  e  municipais  de  modo  que  essas  autoridades
acompanhem de  perto  o  processo  de  vacinação dos  trabalhadores
ligados a cada uma das instituições. “A Constituição Federal, em seu
artigo  196,  estabelece  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do
Estado  e  que  esse  mesmo direito  precisa  ser  garantido  mediante
políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos.  Então, como estamos tratando de
profissionais  que costumam estar  perto da sociedade,  os  gestores
precisam orientá-los e acompanhá-los no sentido de que eles não
impliquem em risco para as pessoas as quais devem ser protegidas.
É preciso muita responsabilidade nesse momento.  A pandemia já
matou mais de cinco mil alagoanos e não podemos permitir que o

4 Disponível em: <https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/uncisal-vai-proibir-servidores-que-
recusaram-vacina-contra-a-covid-de-irem-ao-local-de-trabalho/>. Acesso: 20.12.2021.
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cidadão que está na rua seja um alvo fácil daqueles que ainda estão
resistentes a se imunizar”, declarou o chefe do MPAL.

“Destaco ainda que este não é momento de pensarmos em ideologia
ou em política.  O cenário nacional exige que nos pautemos pelos
princípios  da  prevenção e  da  precaução,  adotando  medidas  mais
protetivas  à  integridade  física  e  existencial  do  ser  humano”,
complementou Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.
[...]
No  documento,  a  força-tarefa  solicita  que  “seja  monitorada  a
vacinação de servidores civis e militares” e que, em caso da negativa
de se receber o imunizante contra a Covid-19, que cada gestor adote
as medidas necessárias em desfavor dos profissionais, “assegurando-
se o contraditório e a ampla defesa, para averiguar se os mesmos
possuem alguma condição pessoal de saúde, devidamente amparada
em documento  médico,  que  justifique  a  sua  recusa  à  vacinação e
possibilite-lhe  o  trabalho  remoto,  adotando,  concomitantemente,
posturas  de  conscientização  sobre  a  eficácia,  segurança  e
contraindicações dos imunizantes”.

Ao final do procedimento, em caso de recusa injustificada em receber
a vacina,  o  MPAL recomenda que sejam adotadas as  providências
cabíveis de acordo com posicionamento da Procuradoria-Geral  do
Estado  (PGE)  e  das  procuradorias  dos  municípios,  haja  vista  a
necessidade  de  que  o  profissional  seja  impedido  de  exercer  suas
funções por colocar em risco a vida e a saúde de terceiros.

O despacho da PGE nº 355/2021, por exemplo, trata da restrição de
acesso de servidores que se recusaram a vacinar. O documento diz
que  “podem  os  gestores  de  órgãos  públicos  estaduais  emitirem
ordens no sentido de restringir o ingresso em repartições públicas de
funcionários que se opõem à vacinação”.
[...]
Por  fim,  o  Ministério  Público  alega  que  tais  medidas  devem  vir
“acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e
contraindicações dos imunizantes” e que elas devem explicar que  a
vacinação é um ato de respeito à dignidade humana e aos direitos
fundamentais das pessoas.5 (Grifos acrescidos)

II.III. DO ARCABOUÇO CIENTÍFICO

Desde logo, cabe acentuar que o STF, como demonstrado acima, já assentou
entendimento  no  sentido  da  existência  de  relevante  consenso  médico-científico  a
respaldar a implementação de medidas preventivas como o passaporte de vacina.
5 Disponível em: <https://www.mpal.mp.br/vacinacao-ft-do-mpal-recomenda-ao-governador-de-al-e-

aos-prefeitos-que-monitorem-servidores-publicos-em-caso-de-recusa-gestores-devem-adotar-
medidas-cabiveis/>. Acesso: 20.12.2021.
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Nada obstante, cabe acrescentar algumas breves mas eloquentes considerações
emanadas  de  autoridades  científicas  nacional  e  internacionalmente  reconhecidas  em
matéria sanitária.

Primeiramente,  a  respeito  da  eficácia  da  vacinação  como  principal  meio  de
combate à pandemia de Covid-19, o gráfico a seguir, que relaciona no tempo o avanço
do processo de imunização no Brasil com a evolução dos números de óbitos diários pela
doença, dispensa maiores explicações. Vejamos:

Fonte: <http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/acp-vacina-rouanet>

Detidamente  a  respeito  da  eficácia  do  passaporte  de  vacina  como  meio  de
prevenção  à  covid-19,  o  chefe  do  Departamento  de  Infectologia  da  Faculdade  de
Medicina  da  Unesp,  Alexandre  Naime  Barbosa,  em  entrevista  ao  veículo  de
comunicação  CNN  Brasil,  afirma  que  o  passaporte  da  vacina  é  “extremamente
necessário para frear a transmissão [do coronavírus] dentro do país”. E prossegue o
entrevistado:

“A pessoa não vacinada, que tem um quadro de Covid-19 leve, vai
transmitir  por  dez  dias  o  vírus.  Já  uma  pessoa  completamente
vacinada  –  ainda  mais  com  dose  de  reforço  –  o  período  de
transmissibilidade cai pelo menos pela metade”, explicou.6 (Grifos
acrescidos)

Ainda sobre o passaporte de vacinação, pesquisadores da insuspeita Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) são taxativos:

6 Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/passaporte-da-vacina-e-muito-necessario-para-
frear-transmissao-diz-especialista/>. Acesso: 21.12.2021.
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Nos  últimos  meses,  o  relaxamento  das  medidas  de  distanciamento
físico  tem  aumentado  a  concentração  de  pessoas  em  ambientes
fechados, e essa circulação tenderá a crescer ainda mais nos meses
de  novembro  e  dezembro,  com as  festas  de  fim de  ano.  Por  isso,
insistimos  que  o  uso  das  máscaras  como  medida  de  proteção
individual  ainda  é  extremamente  importante,  combinado  com  a
higienização  das  mãos.  Além  disso,  é  fundamental  a  adoção  de
medidas  que  garantam  melhor  qualidade  do  ar  nos  ambientes
fechados.  Também consideramos fundamental que empregadores e
trabalhadores avancem conjuntamente em campanhas, estimulando
e  induzindo  a  adoção  do  passaporte  de  vacinas   nos  diversos  
ambientes  de  trabalho  (bares  e  restaurantes,    escolas  e  
universidades  , comércio e serviços, entre outros). É preciso destacar  
os benefícios de proteção coletiva não só para os trabalhadores, mas
para suas famílias, crianças, colegas de trabalho e a comunidade. É
especialmente  importante  que  se  complete  o  esquema vacinal  com
duas doses  ou dose única,  dependendo do imunizante,  incluindo a
dose  de  reforço  quando  houver  indicação,  para  que  possamos
alcançar um patamar de maior segurança, com pelo menos 80% da
população protegida.7 (Grifos acrescidos)

Some-se  a  isso  a  recente  descoberta  da  variante  ômicron do  coronavírus,
potencialmente mais transmissível do que as cepas anteriormente identificadas, como
estudos  preliminares  já  permitem  inferir.  Saliente-se  que  a  aludida  variante  já  se
encontra em solo brasileiro.

Considerados todos esses elementos,  a bem da verdade, se prosperasse o
entendimento  defendido  pela  PF/IFAL –  notadamente  quando  sugere  que  os
municípios  e  estados-membros  não  teriam  competência  para  expedir  decretos
impondo medidas sanitárias  restritivas de direitos  individuais que tivessem por
fundamento de  validade a  Lei  Federal  nº  13.979/20,  medidas  tais  como uso de
máscaras,  isolamento  social,  quarentena  de  pessoas  infectadas,  restrição  ao
deslocamento territorial, etc., previstas no art. 3º do diploma legal –, se vigorasse,
durante  todo  esse  período,  em âmbito  nacional,  tal  entendimento,  é  inevitável
concluir  que  a  situação  da  pandemia  no  Brasil  muito  provavelmente  teria
dimensões ainda mais catastróficas, inclusive em termos quantitativos de pessoas
infectadas  e  mortas  pela  Covid-19,  bem  como,  possivelmente,  em  termos  de
surgimento de novas variantes, decorrentes de mutações genéticas do vírus, o que
terminaria por nos distanciar, ainda mais, do tão almejado fim da pandemia.

Tais são, em síntese, as razões que, resguardado o respeito de que é digna a
douta Procuradoria Federal junto ao Ifal, levam este relator a apreciar os argumentos
erigidos pelo órgão consultivo para,  no mérito,  concessa maxima venia,  mas com a
firmeza  necessária,  deles  divergir,  exortando  este  egrégio  Conselho  a  deliberar
favoravelmente  à  adoção  do  passaporte  vacinal  no  âmbito  do  Instituo  Federal  de
Alagoas.

7 Boletim Fiocruz semanas epidemiológicas 41 e 42. Apud: <http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-
imprensa/docs/acp-vacina-rouanet>. Acesso: 21.12.2021.
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III. VOTO

Por  tudo  quanto  exposto,  VOTO pela  aprovação  da  implementação  da
exigência de comprovante de vacinação para ingresso e circulação de pessoas nas
dependências do Instituto Federal de Alagoas.

Ademais, para efeito de regulamentação pormenorizada da matéria em âmbito
institucional,  VOTO pela  designação de comissão com o propósito de elaborar os
termos de Portaria a ser subscrita pelo Magnífico reitor, devendo ser reservada,
em  tal  comissão,  ao  menos  1  (uma)  cadeira  para  representante  indicado  pelo
Sintietfal  e  1  (uma)  cadeira  para  o  conselheiro  do  campus Marechal  Deodoro
responsável  pela construção da minuta anexa,  a  servir,  juntamente com toda a
fundamentação supra, de referência para os trabalhos da comissão.

É como voto.

André Cavalcante era professor 
amigo de todos e pai do Pedrinho. 

O Bruno Campelo seguiu seu caminho 
Tornou-se enfermeiro por puro amor. 

Já Carlos Antônio, era cobrador 
Estava ansioso pra se aposentar. 

A Diva Thereza amava tocar 
Seu belo piano de forma eloquente 

Se números frios não tocam a gente 
Espero que nomes consigam tocar.

[...]

(Inumeráveis,
Bráulio Bessa/Chico César)

YURI DELEON BUARQUE M. DE SOUZA
Diretor-Secretário – Sintietfal
Conselheiro Superior – Ifal


