
O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ  e  o
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  –  PROCURADORIA REGIONAL  DOS
DIREITOS DO CIDADÃO,  por seus representantes signatários, no uso das
atribuições  que  lhes  são  conferidas  pelos  artigos  129,  incisos  II  e  IX,  da
Constituição Federal de 1988; pelo artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei
nº 8.625/93; artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, E pelo artigo 201,
inciso VIII e § 5º, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança
e  do  Adolescente,  expedem  a  presente  RECOMENDAÇÃO
ADMINISTRATIVA,  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Curitiba  e  à
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, sobre os casos de ausência de
vacinação de alunos crianças e adolescentes a partir de cinco anos de idade
contra COVID, em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados
que  oferecem  educação  infantil,  ensino  fundamental  e  ensino  médio  em
Curitiba.

Trata-se de vacinação hoje obrigatória  a todas as crianças a
partir dos 5 anos de idade, por força legal e regulamentar. 

A autoridade  sanitária  federal  (o  Ministério  da  Saúde,  pela
Secretaria  Extraordinária  de  Enfrentamento  à  COVID-19)  emitiu  a  Nota
Técnica n. 02/20221, que em seu item  9.1 recomendou essa vacinação para
crianças a partir de 05 anos de idade. A menção ali  constante, sobre “não
obrigatoriedade”, precisa ser interpretada à luz da ordem jurídica (tal qual com
propriedade  se  esclarece  na  Nota  Técnica  n.  02/22,  do  Centro  de  Apoio
Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública, do MPPR)2. 

O parágrafo 1o do art. 14 do ECA torna obrigatória toda vacina
de crianças que for recomendada pela autoridade sanitária:

§ 1 o É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados
pelas autoridades sanitárias. 

Ou  seja:  a  lei  não  deu  à  autoridade  sanitária  a
discricionariedade de dispensar a vacinação. Deu-lhe a atribuição de apenas
recomendar. 
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Desde  que  a  autoridade  sanitária  recomende,  a  vacinação
passa a ser obrigatória por força da Lei  – do Estatuto da Criança e do
Adolescente,  como  também  se  explica  na  NT  n.  02/2022,  do  Conselho
Nacional de Procuradores Gerais de Justiça3: 

“Assim sendo, o art. 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente
considera  como  “autoridades  sanitárias”  aquelas  que  participam  do
processo de decisão acima mencionado. Uma vez que o Poder Executivo
(no  caso  o  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da  Secovid)  recomenda  e
resolve adquirir e distribuir uma vacina ao público infantil, esta se torna,
automaticamente  por  imposição  do  mencionado  artigo  14  do  ECA,
obrigatória e exigível por meios administrativos e/ou judiciais para todas
as  crianças  cuja  idade  for  considerada  adequada  nos  processos
administrativos de autorização de uso e incorporação nos termos da Lei
8.080/1990. 

Deve  ser  considerado  que  quando  o  Poder  Executivo  resolve
recomendar e utilizar  uma determinada vacina  ou imunizante,  ele  não
pode considerar,  ao mesmo tempo,  como facultativa sua aplicação ou
exigência a crianças, pois isso implicaria não só violação ao art. 14 do
ECA, mas também proteção deficiente a direitos fundamentais, inserindo-
se aí o instituto da vedação de retrocesso, previsto em sede de controle
de constitucionalidade e já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

É  dizer:  uma  vez  recomendado  o  imunizante  pela  autoridade
sanitária (o que inequivocamente ocorreu no caso) passa a incidir o art.
14 do ECA para torná-la, imediatamente, obrigatória, não podendo um ato
administrativo  de  inferior  hierarquia  contrariar  o  dispositivo  legal  para
recomendar  uma  vacina  não  obrigatória  para  o  público  infantil.  Essa
decisão  (da  obrigatoriedade  ou  não)  não  está  no  âmbito  da
discricionariedade da autoridade sanitária, pois já foi antes definida por
lei:  uma  vez  recomendada  para  crianças,  a  vacina  passa  a  ser
obrigatória. 

Essa é a interpretação mais adequada do alcance do art. 14, §1º, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, que em nenhum momento exige
que  a  recomendação  da  autoridade  sanitária  venha  acompanhada  de
decisão a  respeito  de  sua  compulsoriedade10.  Daí  não  fazer  sentido,
juridicamente,  e  ainda  mais  nesse  caso  contrariando  as  evidências
cientificas, o grave contexto da pandemia e a história da vacinação no
Brasil e no mundo11, uma “recomendação não obrigatória” da autoridade
sanitária. Como dito, não há espaço de conformação nessa hipótese, pois
um  ato  administrativo  infralegal  (nota  técnica  da  Secovid)  não  pode
flexibilizar uma obrigatoriedade que decorre de lei.”
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O Ministério da Saúde, depois de recomendar essa vacinação
naquela Nota Técnica, adquiriu e distribuiu a todos os Estados da Federação
essa vacina para todo o público dessa faixa etária. Em Curitiba, toda essa
parcela infantil já está elegível para recebê-la4.

Então,  a  todos os  pais  e  responsáveis  legais  de  crianças  e
adolescentes com mais de 5 anos de idade já têm o dever legal de levá-las
para  aplicação  da  vacina  contra  COVID,  sob  pena  de  poderem  ser
processados por infração, em tese, ao art. 249 do ECA e/ou para imposição
de uma ou mais das medidas do art. 129 do mesmo diploma legal. 

Nesse sentido também concluiu o Fórum Nacional da Justiça
Protetiva  –  FONAJUP,  integrado  por  Magistrados  da  área  da  infância
juventude de todo o país, em seu Enunciado nº 26: 

Os pais ou responsáveis legais das crianças e dos adolescentes que não
imunizarem seus filhos, por meio de vacina, nos casos recomendados
pelas  autoridades  sanitárias,  inclusive  contra  COVID  19,  podem
responder pela infração administrativa prevista no art. 249 do ECA (multa
de 03 a 20 salários mínimos) e /ou estarem sujeitos à aplicação de uma
ou mais das medidas previstas no artigo 129 do ECA). 

As decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.578/DF, RE
n. 1.267.879/SP e do Tema 1103 da referida Corte Constitucional, fixaram que

“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,
de modo que, em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de
consciência  e  de  convicção  filosófica  dos  pais  ou  responsáveis,  nem
tampouco ao poder familiar”;

Nem mesmo o pretexto de convicção filosófica, religiosa ou de
outra natureza pode preponderar, como ressaltado no voto do Ministro Luiz
Roberto Barroso como relator do RE 1.267.879/SP no STF: 

4 Conforme  cronograma  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Curitiba,  disponível  em
https://imunizaja.curitiba.pr.gov.br/ 
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De fato, o poder familiar não autoriza que os pais, em nome da própria
convicção filosófica, coloquem em risco a saúde ou a vida do filho. Ainda
que acreditem sinceramente que estejam protegendo a criança ao
recusarem  a  vacinação,  não  é  possível  fazer  prevalecer  a  sua
crença.  Em  questões  relacionadas  à  saúde  e  à  vida  de  terceiros,
sobretudo de quem não pode manifestar validamente a própria vontade
(pessoas qualificadas juridicamente como incapazes), o Poder Judiciário
não pode se guiar por sentimentos ou concepções pessoais alheias. Deve
se  orientar  pelo  conhecimento  científico,  por  estudos  baseados  em
evidências. E, como visto, as autoridades médicas e sanitárias afirmam,
praticamente de forma unânime, que as vacinas são seguras e eficazes,
garantindo, ainda, que o risco de efeitos colaterais é muito inferior aos
danos provenientes das doenças que elas buscam evitar. (g.n.)

Assim, as escolas situadas em Curitiba, não apenas por força
do  cumprimento  da  regra  do  art.  1o da  Lei  Estadual  n.  19.534/2018  mas
também agora,  deverão  solicitar  dos  pais  ou  responsável  legal  não  só  a
carteira de vacinação, como também o comprovante de vacinação pediátrica
contra COVID. 

E mesmo que não o tenham feito quando da matrícula ou
rematrícula, é salutar que agora o façam, como bem explicado na NT n.
02/20225, do CNPG, apenas para fins de acionamento da Rede de Proteção e
não como condicionante para a frequência nas aulas presenciais:

“A conclusão  sobre  a  possibilidade  de  exigência  de  apresentação  da
carteira  de  vacinação  no  momento  da  matrícula,  rematrícula  e  para
frequência,  acompanhada  da  comunicação  aos  órgãos  da  rede  de
proteção (em especial o Conselho Tutelar) em caso de não cumprimento
do  dever  de  vacinação,  contudo,  reitera-se,  não  pode  ser  confundida
como uma condicionante para frequência no ambiente escolar, matrícula
e rematrícula de alunos e alunas. Se assim o é, se tal medida é eficiente
para o objetivo de vacinação diante do acionamento da rede de proteção,
mas, ao mesmo tempo, não afeta o acesso e permanência nas escolas,
tem-se  então  a  tríade  do  princípio  da  proporcionalidade  verificada,
estando resguardado, também, o subprincípio da proporcionalidade em
sentido estrito. 

…

A medida ora apresentada, ou seja, a necessidade de exigência do cartão
de vacinação para acionamento da rede de proteção e, por outro lado, a
impossibilidade de condicionante da carteira de vacinação completa para
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acesso  e  permanência  no  ambiente  escolar  é  necessária  ao
enfrentamento dos índices sintomáticos do fracasso escolar decorrente
do Estado de Coisas Inconstitucional” 30 acima demonstrado.

….

b) a violação do direito à saúde de crianças deve ensejar a intervenção de
todo o Sistema de Garantia de Direitos para restituir o direito fundamental
sonegado,  com  a  atuação,  em  especial,  do  Conselho  Tutelar  e  do
Ministério Público, ainda que seja necessário o uso de meios coercitivos
indiretos para o alcance da imunização pretendida, na forma esclarecida
nesta Nota Técnica, vedada a vacinação forçada, como estabelecido pelo
STF na ADI 6578/DF; 

e) logo, as escolas de todo o país, públicas ou privadas, devem exigir, no
ato de matrícula e rematrícula e para a frequência do estudante em sala
de aula, a carteira de vacinação completa, incluindo-se a vacina contra a
covid-19, ressaltando-se que o descumprimento desse dever inerente ao
poder familiar  deve ensejar a notificação aos órgãos competentes, em
especial ao Conselho Tutelar, não obstante, em nenhuma hipótese, possa
significar a negativa da matrícula ou a proibição de frequência à escola,
em razão do caráter fundamental do direito à educação.”

Essa é a mesma preocupação externada pelo Excelentíssimo
Senhor Ministro  Ricardo Lewandowski, que em 19/1/2022 determinou: “ (...)
Oficie-se, com urgência, aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e
do  Distrito  Federal  para  que,  nos  termos  do  art.  129,  II,  da  Constituição
Federal, e do art. 201, VIII e X, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8.069/1990), empreendam as medidas necessárias para o cumprimento do
disposto nos referidos preceitos normativos quanto à vacinação de menores
contra a Covid-19. (...)” (14ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 754 – DF). 

E ao Ministério Público o art. 127 da CF/88 outorgou a defesa
da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e
individuais indisponíveis das crianças e dos adolescentes, cabendo-lhe assim
zelar  pelo  efetivo  respeito  aos  direitos  e  garantias legais  assegurados  às
crianças  e adolescentes,  promovendo as  medidas  judiciais  e  extrajudiciais
cabíveis, nos termos do disposto na CF/88 e no ECA.

Por  todas  essas  razões,  o  Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná e o Ministério Público Federal – Procuradoria Regional dos Direitos do
Cidadão  –  RECOMENDAM  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Curitiba, na pessoa da Senhora Secretária Maria Sílvia Bacila, junto a todos
os  estabelecimentos  de  ensino  públicos  e  privados  vinculados  ao  sistema
municipal de ensino, e à Secretaria de Estado de Educação do Paraná, na
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pessoa  do  Senhor  Secretário  Renato  Feder,  junto  a todos  os
estabelecimentos de ensino públicos e privados de Curitiba,  vinculados ao
sistema estadual de ensino,  as providências urgentes para que todas as
escolas públicas e privadas situadas em Curitiba sejam instadas a:

1. exigir, por ocasião da matrícula e rematrícula de crianças e adolescentes,
comprovação documental da vacinação obrigatória, incluída a vacina contra o
Covid-19 para aqueles que estiverem na faixa etária  de 05 a 17 anos de
idade;

1.1. nos casos em que a matrícula para o ano letivo de 2022 já tenha sido
efetivada  e  que  a  comprovação  documental  da  vacinação  obrigatória  não
tenha  sido  exigida,  o  estabelecimento  de  ensino  notifique  os  pais  ou
responsáveis  para  que  o  encaminhem,  imediatamente,  à  escola.  Se  a
apresentação dos comprovantes vacinais tenha sido feita antes de fevereiro
de  2022,  seja  solicitada  comprovação  adicional  específica  sobre  a  vacina
contra Covid-19, em prazo determinado e razoável6.

2.  na  hipótese  de  não  cumprimento  dessa  obrigação  pelos  pais  ou
responsáveis, seja pela não apresentação da carteira de vacinação, seja por
se  verificar  a  não aplicação ou  o  atraso  na  aplicação de  qualquer  vacina
(inclusive contra o Covid-19):

2.1. a comunicação desse fato por escrito pela escola ao Conselho Tutelar,
para que este adote as providências cabíveis, nos termos do art. 4º, da Lei
19.534/2018;

2.2.  não seja obstada a matrícula,  rematrícula ou frequência presencial  no
ambiente escolar, tampouco direcionar o aluno para aulas remotas (on-line).

Assinala-se  o  prazo  de  10  (dez)  dias  para  a  prestação  de
informações  escritas  a  respeito,  por  parte  das  Ilustres  Autoridades
destinatárias. 

ALERTA-SE que  o  não  cumprimento  injustificado  da
recomendação  acima  referida  importará  na  tomada  das  medidas  judiciais
cabíveis,  inclusive  no  sentido  da  apuração  da  responsabilidade  civil,
administrativa  e  mesmo  criminal  a  agentes  que,  por  ação  ou  omissão,
violarem ou permitirem a violação dos direitos de crianças e adolescentes, ex
vi do disposto nos arts. 5º, 92, §6º, 208 e par. único, 216 e 232, todos do ECA,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

6 Sugerindo-se o prazo de 15 dias, já que em Curitiba a vacina pediátrica contra COVID já está
disponível  para  todos  a  partir  dos  05  anos  de  idade,  conforme  cronograma  da  Secretaria
Municipal de Saúde de Curitiba, disponível em https://imunizaja.curitiba.pr.gov.br/ 
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Para  ciência,  seja  a  presente  encaminhada também  aos
Conselhos Municipais de Saúde, de Educação e dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Curitiba. 

Para  conhecimento,  encaminhe-se cópia  da  presente  aos
Centros  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  da  Infância  e
Juventude,  da Educação e da Saúde,  do Ministério  Público do Estado do
Paraná.

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022.

Beatriz Spindler de Oliveira Leite
Promotora de Justiça

Promotoria de Justiça de Proteção da Educação
Foro Central de Curitiba

Fernanda Nagl Garcez
Promotora de Justiça

Promotorias de Justiça de Proteção da Infância e da Juventude
Foro Central de Curitiba

Marcelo Paulo Maggio
Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça de Proteção da Saúde Pública
Foro Central de Curitiba

Hayssa Kyrie Medeiros Jardim
Procuradora da República

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão Adjunta no Paraná
Ministério Público Federal
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