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Recentemente o Presidente da Repú-
blica declarou “que ninguém pode 
obrigar ninguém a tomar vacina”, 

embora tenha o próprio sancionado a Lei nº 
13.979/20201, que dispõe sobre as medidas 
que poderão ser adotadas para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
novo coronavírus, entre elas, a possibilidade 
de adoção de “determinação de realização 
compulsória de vacinação e outras medidas 
profiláticas” (art. 3º, inciso III, alínea “d”).

A vacinação compulsória não é novidade 
da Lei nº 13.979/2020. Diversos diplomas nor-
mativos já previam a imunização compulsória 
e respectivas sanções. O Plano Nacional de 
Imunizações (PNI) foi formulado em 1973 pelo 
Ministério da Saúde, com o objetivo de coor-
denar as ações de imunização que, até então, 

se caracterizavam pela descontinuidade, pelo 
caráter episódico e pela reduzida área de 
cobertura2. A Lei nº 6.259/1975 regulamenta o 
PNI e faz referência à obrigatoriedade da vaci-
nação3. Em 1990 foi editada a Lei nº 8.069, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) e prevê, em seu art. 14, pará-
grafo primeiro, que “é obrigatória a vacinação 
das crianças nos casos recomendados pelas 
autoridades sanitárias”. O art. 249 do ECA prevê 
como infração administrativa o descumpri-
mento, dolosa ou culposamente, dos deveres 
inerentes ao poder familiar ou decorrentes 
da tutela ou guarda, a qual poderá ser sancio-
nada com pena de multa de três a vinte salá-
rios, aplicando-se em dobro em caso de rein-
cidência. Posteriormente, a Portaria 597/2004 
instituiu o calendário nacional de vacinação, 
com previsão de algumas sanções de natu-

reza administrativa, como a impossibilidade 
de realização de matrícula em creches ou em 
instituições de ensino sem a apresentação do 
comprovante de vacinação. 

Em que pese o indiscutível sucesso das 
diversas campanhas de vacinação que erra-
dicaram doenças como a rubéola, a polio-
mielite, a difteria e o sarampo4 – que hoje 
ameaçam voltar a atingir os brasileiros5 – 
cresce no País o movimento contra a vaci-
nação compulsória. Seus adeptos argumen-
tam que o direito à liberdade individual e à 
proteção da família seriam violados com a 
imposição de tal medida pelo Poder Público 
e que esta intervenção teria se originado 
em legislação produzida durante o regime 
militar e refletiria a ação de um Estado 
autoritário e, portanto, violador de direitos 
consagrados na Constituição da República. 
Alegam ainda que existe uma fundada des-
confiança sobre possíveis efeitos colaterais 
e eficácia das vacinas6.

A matéria está na pauta do Supremo Tri-
bunal Federal, sob a relatoria do Ministro 
Luís Roberto Barroso. O Pleno (Repercus-
são Geral, Tema 1103, ARE 1267879) vai dar 
a última palavra sobre o direito de pais e 
responsáveis decidirem não submeter seus 
filhos à vacinação compulsória ou, se agindo 
assim, estarão violando norma legal e sujei-
tos a sanções.

A ação civil pública que deu origem à dis-
cussão do Tema 1103 foi proposta contra os 

pais de uma criança para obrigá-los a regu-
larizar a vacinação de seu filho. No curso do 
processo, os pais demonstraram que são bem 
informados sobre questões de saúde e susten-
taram que por motivos ideológicos não vaci-
naram seu filho.

Segundo o ministro relator, “de um lado, 
tem-se o direito dos pais de dirigirem a cria-
ção dos seus filhos e a liberdade de defen-
derem as bandeiras ideológicas, políticas 
e religiosas de sua escolha. De outro lado, 
encontra-se o dever do Estado de proteger 
a saúde das crianças e da coletividade, por 
meio de políticas sanitárias preventivas de 
doenças infecciosas, como é o caso da vaci-
nação infantil”7.

Não é de hoje que o Supremo depara-
se com a matéria e via de regra reconhece 
a preponderância dos interesses coletivos 
sobre o interesse privado. A liberdade é um 
direito fundamental do indivíduo, garantido 
na Constituição da República; no entanto, a 
liberdade individual possui limite.

Embora a vacinação aparente ser uma 
decisão unicamente individual, é necessá-
rio considerar que a imunização em massa 
é uma importante medida de saúde pública, 
com contribuição inquestionável no controle 
e na erradicação de diversas doenças e, con-
sequentemente, na diminuição da mortali-
dade e no aumento da expectativa de vida. 
Para que a vacinação tenha efeito coletivo, é 
necessário que um grande número de pes-

não é de hoje que o supremo depara-se 
com a matéria e via de regra reconhece 
a preponderância dos interesses 
coletivos sobre o interesse privado”
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soas se vacine, até que seja atingida a chamada imuni-
dade coletiva.

A aparente decisão individual quanto a tomar ou 
não uma vacina contra uma doença infectocontagiosa 
terá um impacto significativo no coletivo. Diante do 
conflito existente entre liberdade individual e saúde 
pública, deverá preponderar a supremacia do interesse 
público, cabendo ao Estado, detentor do poder de polí-
cia, intervir e impor um limite.

É certo que tal limite jamais deve ultrapassar 
os umbrais administrativos de modo a alcançar a 
esfera penal e promover novas incriminações, como 
anunciam os discursos punitivistas veiculados em 
redes sociais ou embutidos em projetos de lei destina-
dos a criminalizar condutas que podem ser combati-
das no âmbito administrativo. Não há necessidade de 
se recorrer a ultima ratio, como sugere, por exemplo, o 
PL nº 3842/2019.

As sanções administrativas, como a possibilidade 
de aplicação de multa (ECA), a necessidade de apre-
sentação de comprovação de vacinação para efeito de 
matrícula em creches e instituições de ensino, para 
alistamento militar, para recebimento de benefícios 
sociais concedidos pelo governo e para contratação 

trabalhista (Portaria 597/2004), entre outras, 
surtem o efeito desejado para alcançar resul-
tados satisfatórios ao longo dos anos, como 
revelam dados do Ministério da Saúde.

O limite da intervenção do Direito Penal 
nesta seara já está definido no art. 268 do 
Código Penal: “Infringir determinação do 
Poder Público, destinada a impedir introdução 
ou propagação de doença contagiosa: Pena 
– detenção, de um mês a um ano, e multa. 
Parágrafo único – A pena é aumentada de 
um terço, se o agente é funcionário da saúde 
pública ou exerce a profissão de médico, far-
macêutico, dentista ou enfermeiro”. Não há 
qualquer justificativa plausível para a criação 
de novos tipos penais. Na perspectiva de um 
direito penal mínimo, cumpriria promover 
uma interpretação restritiva da norma, redu-
zindo seu alcance. In casu, a boa serventia do 
Direito Penal é a sua não aplicação.
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As possibilidades de resolução de disputas 
valendo-se do ambiente de Internet, conheci-
dos como resolução de disputas online ou ODR 

(online dispute resolution), embora tenham emergido 
com grande destaque em todo o mundo em virtude 
do isolamento social vivido a partir de março de 2020, 
vêm sendo pensados e colocados em prática desde o 
final da década de 19901. Os cenários de aplicação dos 
ODR, entretanto, mostram-se substancialmente dife-
rentes hoje.

A começar, justamente, pela amplitude do 
espectro de sua aplicação. Antes utilizados 
sobretudo nas práticas não judiciais, seu uso 
vem se intensificando também na seara judicial. 

No Brasil, com a Lei do Processo Eletrô-
nico2, o sistema informatizado prestava-se à 
“tramitação de processos judiciais, comunicação 
de atos e transmissão de peças processuais”, 
cuidando-se de um banco de dados. Passou a 
comportar a realização de audiências e de julga-
mentos, culminando com a Resolução 337, de 29 
de setembro de 2020, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O tema da aplicação da tecnologia, 
tanto ao processo judicial quanto aos procedi-
mentos decisórios (se conduzidos por homem ou 
por máquinas), toca os direitos e garantias indi-
viduais consagrados na Constituição Brasileira 
de 1988, dentre eles o do devido processo legal, 
que incluiu o direito de ampla defesa, do juiz 
natural, e da apreciação da demanda nos termos 
em que proposta. Isso porque o sistema estatal 
de Justiça mostra cariz constitucional, peça inte-
grante do Estado Democrático de Direito. 

Embora não se possa e não se pretenda virar 
as costas à inovação tecnológica aplicável à via 
judicial, tanto nos aspectos procedimentais 
quanto decisórios, o ODR se mostra bastante 
adequado aos meios extrajudiciais (arbitragem, 
mediação, conciliação, dispute boards), justa-
mente pela autonomia de vontade que reveste 
essas alternativas. As partes podem dispor sobre 
os métodos e meios utilizados para a resolução 
de sua particular disputa.

Em qualquer situação, entretanto, os ODRs 
respeitam alguns princípios, valendo destacar 
cinco que se mostram como os mais relevantes:
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