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João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

Assunto: Resposta ao Ofício Eletrônico N° 256_2022 ADPF 754
Senhor Ministro,
Cumprimentando-o respeitosamente e em resposta ao Ofício Eletrônico
supra referido, comunicamos que os Centros de Apoio Operacional às Promotorias
de Justiça da Criança, Adolescente e Educação, da Saúde e da Cidadania expediram
a Nota Técnica Conjunta N° 01/2022/CAO CAE/CAO SAÚDE/CAO CIDADANIA,
publicada em 20.01.2022, contendo orientação aos Membros do Ministério Público do
Estado da Paraíba quanto as ações a serem adotadas para velar pela
obrigatoriedade da vacinação de crianças contra o Novo Coronavírus, nos termos da
Decisão prolatada por Vossa Excelência na ADPF N° 754 – DF.
Em

anexo,

segue

a

referida

Nota Técnica,

assim

como

as

Recomendações Ministeriais já produzidas pelos Órgãos de Execução, em
observância à orientação expedida pelos Centros de Apoio Operacional.
Atenciosamente,
VASTI CLÉA MARINHO DA COSTA LOPES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

Rua Rodrigues de Aquino, s/n, Centro – João Pessoa/PB- 58.013-030.
Fone: (83) 2107-6055 - 2107-6003
email: pgj@mppb.mp.br
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Assinado eletronicamente por: VASTI LOPES em 21/01/2022

A sua Excelência, o Senhor
Ministro Ricardo Lewandowski
Supremo Tribunal Federal

Nº

01/2022/ CAO CAE/CAO SAÚDE/CAO CIDADANIA

OBJETO: Imunização de crianças contra o novo coronavírus (Covid-19) 1

1. INTRODUÇÃO
Conforme sabido, vivemos em um momento classificado como
pandêmico em razão do Novo Coronavírus (Covid-19), classificação dada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo consequentemente decretada
emergência de saúde pública pela Lei Federal nº 13.979/2020, que prevê, em seu
art. 3º, a adoção de medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de
tratamentos médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, dentre
outros.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no último dia
16 de dezembro de 2021, divulgou, por meio de Comunicado Público n.° 01/202112,
a aprovação, no Brasil, da vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth) para imunização das
crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19.
1

Nota Técnica elaborada com base em modelo do MPCE.

2

Comunicado nº 01/2021/SEI/ANVISA, elaborado pela Gerência Geral de Medicamentos e Produtos
Biológicos e pela Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da
Vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth) para Crianças de 5 a 11 anos- 16/12/2021. Disponível
em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticiasanvisa/2021/SEI_ANVISA1712695ComunicadoPublico.pdf
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NOTA TÉCNICA CONJUNTA

Assinado eletronicamente por: FABIA PEREIRA em 20/01/2022 e FABIANA LOBO em 20/01/2022

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
CENTRO DE APOIO ÀS PROMOTORIAS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E EDUCAÇÃO
CENTRO DE APOIO ÀS PROMOTORIAS DA SAÚDE
CENTRO DE APOIO ÀS PROMOTORIAS DA CIDADANIA

Esta aprovação se deu após análise técnica criteriosa de dados e
estudos clínicos, os quais apontaram a eficácia e segurança da vacina para o
público infantil, levando-se em consideração que “embora, na maioria das vezes, a
Covid-19 em crianças seja mais branda do que em adultos, algumas crianças
infectadas com o novo coronavírus podem ter infecções pulmonares graves,

vacinação de crianças e adolescentes representam um objetivo necessário e
essencial de saúde pública para a redução da transmissão intergeracional 4.
Entretanto,

iniciou-se

um

debate

na

sociedade

acerca

da

obrigatoriedade ou não da vacinação infantojuvenil, trazendo à tona discussões
sobre os aspectos de cunhos sociais, jurídicos e científicos que envolvem o
processo de imunização.
A Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 – CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de
fevereiro de 2020, dispõe acerca da importância da atuação do Ministério Público no
enfrentamento do Covid-19, e ainda conforme a Nota Pública do Conselho Nacional
de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União –CNPG, de
27 de dezembro de 2021, que externou apoio a decisão da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ( ANVISA) que aprovou a vacinação das crianças de 5 a 11
anos contra a Covid-19, dentro dos mais rigorosos critérios técnicos, “[…] a Anvisa
compartilhou os dados dos estudos e resultados apresentados pela Pfizer com
profissionais da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia
(SBI), Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP). Com efeito, somente após a cuidadosa apreciação conjunta foi que
3

Comunicado nº 01/2021/SEI/ANVISA, elaborado pela Gerência Geral de Medicamentos e Produtos
Biológicos e pela Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da
Vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth) para Crianças de 5 a 11 anos – 16/12/2021, pág 02. Disponível
em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticiasanvisa/2021/SEI_ANVISA1712695ComunicadoPublico.pdf

4

Covid-19: vacina é segura para menores, mas OMS alerta para foco na cobertura. Disponível
em: https://news.un.org/pt/story/2021/12/1775322
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Ainda, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a

Assinado eletronicamente por: FABIA PEREIRA em 20/01/2022 e FABIANA LOBO em 20/01/2022

verificarem uma exacerbação da doença e necessitarem de hospitalização.” 3

a Agência concluiu pela segurança e eficácia da vacinação infantil.”;
Além disso, o art. 201, da referida lei federal 8.069/90, prevê, em
seus incisos VIII e X, que compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito
aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo
as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (VIII) e representar ao juízo visando à
aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à

Neste contexto, no âmbito do Ministério Público do Estado da
Paraíba (MPPB), o Centro de Apoio Operacional da Criança, Adolescente e
Educação, o Centro de Apoio Operacional da Saúde, o Centro de Apoio Operacional
da Cidadania, examinando juridicamente a questão, resolvem, por meio desta, emitir
o seguinte entendimento.

2. OBRIGATORIEDADE DA VACINAÇÃO
O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal,
pressupõe sua efetivação a partir da adoção de “políticas públicas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”, bem
como “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”, por intermédio de serviços públicos socioassistenciais 5.
Desta forma, as ações e serviços públicos de saúde se organizam
de acordo com a diretriz de atendimento integral, tendo prioridade as atividades
preventivas, conforme art. 198, II, da Constituição. Considerando que a vacina faz
parte de uma ação sanitária preventiva em atenção à saúde, esta não pode ser
reduzida a um direito individual devido à proteção coletiva que proporciona.
Ademais, o boletim epidemiológico nº 95 emitido pelo Ministério da
5

Art. 196, Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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do infrator, quando cabível (X)”.
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infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal

Saúde, compreendido entre 02 de janeiro de 2022 e 08 de janeiro de 2022, “foram
notificados 2.491 casos suspeitos da SIM-P associada à Covid-19 em crianças e
adolescentes de zero a 19 anos no território nacional, desses, 1.450 (58%) casos
foram confirmados para SIM-P, 806 (32%) foram descartados (por não preencherem
os critérios de definição de caso ou por ter sido constatado outro diagnóstico que
melhor justifique o quadro clínico) e 235 (9%) seguem em investigação. Dos casos

Corroborando o acima aludido, o parecer da SBIm/SBI/SBP sobre a
vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 com a vacina
Pfizer/BioNTech – 20/12/2021, e a Nota Alerta, emitida pela Sociedade Brasileira de
Pediatria, indicam existirem estudos publicados “mostrando que após duas doses da
vacina Comirnaty em uma apresentação com 10 µg (1/3 da apresentação utilizada
em adolescentes e adultos) as crianças de 5-11 anos apresentaram uma resposta
de anticorpos neutralizantes em concentrações similares às observadas em
adolescentes e adultos de 16-25 anos, preenchendo os critérios propostos de
demonstração de não inferioridade.” e, “Além disso, houve demonstração de eficácia
de 90.7% (IC95%, 67,7 a 98,3%) para a prevenção da Covid-19 pelo menos 7 dias
após a segunda dose e em um período de aproximadamente 2-3 meses. Não foram
observados nestes estudos eventos adversos graves associados à vacinação, com
um perfil de reatogenicidade favorável”.
No mesmo sentido a Nota Tripartite6 do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde – CONASS e do Conselho de Secretarias Municipais de
Saúde – CONASEMS, “[...]Após a aprovação da vacina para aplicação em crianças
de 5 a 11 anos da fabricante Pfizer-Cominarty pela Anvisa e a divulgação das
recomendações para o processo de vacinação contra a Covid-19 nesse público, o
Conass, o Conasems e a Anvisa iniciaram esforços conjuntos para aprimorar essas
recomendações e garantir que todas as crianças no País tenham acesso à vacina
de forma segura”.
6

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Nota-Conjunta-do-Conass-eConasems-sobre-inicio-da-campanha-de-vacinacao-contra-Covid-19-para-criancas-1.pdf
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e 144 estão com o desfecho em aberto”.
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confirmados 86 evoluíram para óbito (letalidade de 6%), 1.220 tiveram alta hospitalar

Nesta esteira, em decisão na ADPF nº 754-DF, o Ministro Ricardo
Lewandowski reconheceu o caráter obrigatório da vacinação de crianças,
determinando que fossem oficiados os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal para que, nos termos do art. 129, II, da CF/88, e do art. 201, VIII e X, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, empreendessem as medidas necessárias
para o cumprimento do disposto nos referidos preceitos normativos quanto à

prioridade absoluta, no que se refere à vacinação da população infantojuvenil, o
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, norma legal que regulamenta o art.
227 da Constituição Federal7, reforçou a obrigatoriedade de vacinação:

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de
assistência médica e odontológica para a prevenção das
enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e
campanhas de educação sanitária para pais, educadores e
alunos.
§ 1o É obrigatória a vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades sanitárias (grifo nosso).

A vacinação para crianças em relação à Covid-19 foi recomendada
por Nota Técnica do Ministério da Saúde Nº 02/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 8
e Nota Técnica Nº 01, de 11 de Janeiro de 2022, da Secretária de Saúde do Estado
da Paraíba9, através da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde e Vigilância
7

Art. 227, Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

8

Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacaoda-vacina-contra-a-covid-19/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-02-2022-vacinacao-de-5-11-anos.pdf/view

9

Disponível em: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/nota-tecnica-ndeg-01_2022orientacoes-para-vacinacao-contra-covid-19-em-criancas-de-05-a-11-anos.pdf
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Acrescentando-se, que no âmbito da proteção integral e da
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vacinação de crianças e adolescentes contra Covid-19.

Epidemiológica e a Comissão Intergestores Bipartite, instância decisória vinculante
do Sistema Único de Saúde, prevista pelo art. 19-P, II da Lei 8.080/90, previu na
Resolução Nº 293/2021-CIB/PB10 a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos
no âmbito do estado.
Portanto, há recomendação da autoridade sanitária para

genitores, tutores e/ou responsáveis legais, assim como a responsabilização que
pode derivar da inobservância da lei.
A responsabilidade dos genitores, tutores e/ou responsáveis legais
pelos filhos com até dezoito anos de idade merece grande atenção, visto que, nos
casos em que as vacinações obrigatórias não são realizadas, foram esses que se
omitiram.
A negativa de vacinação causa dano às crianças, pois ficam
vulneráveis às doenças que seriam imunizáveis, e ainda, em consequência disso,
tem potencialidade de causar danos às outras pessoas que convivem ao seu redor.
Portanto, o responsável legal, ao se omitir no seu dever previsto na
lei, pode, em tese, dentre outras consequências, a exemplo das medidas previstas
no art. 129 do ECA e das sanções estabelecidas no art. 249 do ECA, sofrer
processo judicial, conforme a situação.
No que tange à jurisprudência sobre o assunto, colaciona-se, por
oportuno, o seguinte precedente estabelecido pelo Superior Tribunal Federal (STF)
no que diz respeito à obrigatoriedade da vacinação no público infantojuvenil:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA DE
10

Disponível em: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/arquivos-1/cib-2021/resolucao-cib-pb-no-293-2021gevs-vacinacao-das-criancas-entre-5-e-11-anos.pdf
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De outro bordo, é importante destacar o dever legal que possuem os

Assinado eletronicamente por: FABIA PEREIRA em 20/01/2022 e FABIANA LOBO em 20/01/2022

vacinação das crianças, nos termos da previsão do art. 14, § 1º do ECA.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ILEGITIMIDADE DA RECUSA
DOS PAIS EM VACINAREM OS FILHOS POR MOTIVO DE
CONVICÇÃO FILOSÓFICA. 1. Recurso contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que
determinou que pais veganos submetessem o filho menor às
vacinações definidas como obrigatórias pelo Ministério da
Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas. 2. A luta

pandemia dos últimos cem anos, a da Covid-19, outras
doenças altamente contagiosas já haviam desafiado a ciência e
as autoridades públicas. Em inúmeros cenários, a vacinação
revelou-se um método preventivo eficaz. E, em determinados
casos, foi a responsável pela erradicação da moléstia (como a
varíola e a poliomielite). As vacinas comprovaram ser uma
grande invenção da medicina em prol da humanidade. 3. A
liberdade de consciência é protegida constitucionalmente (art.
5º, VI e VIII) e se expressa no direito que toda pessoa tem de
fazer suas escolhas existenciais e de viver o seu próprio ideal
de vida boa. É senso comum, porém, que nenhum direito é
absoluto, encontrando seus limites em outros direitos e valores
constitucionais. No caso em exame, a liberdade de consciência
precisa ser ponderada com a defesa da vida e da saúde de
todos (arts. 5º e 196), bem como com a proteção prioritária da
criança e do adolescente (art. 227). 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
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médico-científico.

Diversos
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o Brasil e o mundo estejam vivendo neste momento a maior
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contra epidemias é um capítulo antigo da história. Não obstante

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

(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”. (STF - ARE: 1267879 SP 100328483.2017.8.26.0428, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 17/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
08/04/2021) (grifos nossos).

No cenário de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid19), a Lei nº 13.979/2020 prevê medidas que poderão ser adotadas pelo Brasil para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do SARS-CoV-2, tendo como objetivo a proteção de toda a coletividade.
O art. 3º, III, “d”, da Lei supracitada prevê a possibilidade de
determinação da vacinação compulsória:
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades
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convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos
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poder familiar não autoriza que os pais, invocando

poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras,
as seguintes medidas:
(...)
III - determinação de realização compulsória de:
(...)
d) vacinação e outras medidas profiláticas.

medidas

previstas

neste

artigo,

e

o

descumprimento

delas

acarretará

responsabilização, nos termos previstos em lei”.
Neste contexto, é possível afirmar que a vacinação é um direito
social fundamental que exige esforços por parte do Poder Público, bem como da
sociedade, principalmente diante da crise epidemiológica a qual atravessa o nosso
país, em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou acerca
da temática, reconhecendo a vacina enquanto direito fundamental, podendo ser
determinada a vacinação compulsória contra Covid-19, conforme segue:
AÇÕES

DIRETAS

VACINAÇÃO

DE

COMPULSÓRIA

INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTRA

A

COVID-19

PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR
A

IMUNIDADE

DE

REBANHO.

PROTEÇÃO

DA

COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS.
DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO
FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO
INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO
HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
HUMANA.

INVIOLABILIDADE

DO

DIREITO

À

VIDA,

LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E
VIDA

PRIVADA.

TRATAMENTO

VEDAÇÃO
DESUMANO

DA

TORTURA

OU

E

DO

DEGRADANTE.

COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA
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obrigatórias, no sentido de que “as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das
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O parágrafo 4º do art. 3º prevê, ainda, que tais medidas são

MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES
DE

INFORMAÇÕES

COMPROVAÇÃO

DA

ESTRATÉGICAS.

EXIGÊNCIA

SEGURANÇA

EFICÁCIA

E

DE
DAS

VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO
CONSISTENTES

NA

ESTRITA

OBSERVÂNCIA

DOS

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA

PÚBLICA.

ADIS

CONHECIDAS

E

JULGADAS

PARCIALMENTE PROCEDENTES. I – A vacinação em massa
da população constitui medida adotada pelas autoridades de
saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a
morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a
provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a
coletividade, em especial os mais vulneráveis. II – A
obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação
sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas
invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito
à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo
humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda
determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido
de implementar a vacinação sem o expresso consentimento
informado das pessoas. III – A previsão de vacinação
obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada,
afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se
sujeitam os refratários observem os critérios constantes
da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I,
II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à
assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao
“pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de
forma a não ameaçar a integridade física e moral dos
recalcitrantes. IV – A competência do Ministério da Saúde
para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir
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MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA
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COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E

as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização
não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas
a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em
âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar
da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art.
23, II, da Constituição Federal. V - ADIs conhecidas e julgadas

a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não
significa

vacinação

consentimento

do

forçada,
usuário,

por

exigir

podendo,

sempre

o

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

contraindicações
dignidade

sobre

dos

humana

e

a

eficácia,

segurança

e

respeitem

a

imunizantes,

(iii)

os

fundamentais

direitos

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 pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
respeitadas as respectivas esferas de competência. (STF ADI: 6586 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 17/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
07/04/2021)

Desta feita, não há que se falar em vacinação ou imunização
forçada, mas sim vacinação obrigatória, por meio da qual é levada a efeito a partir
de ações e medidas indiretas que não sejam invasivas, aflitivas ou coativas.
Autoriza-se, desta forma, a aplicação de sanções indiretas, que consistem, na
maioria dos casos, em se proibir que a pessoa não vacinada exerça determinadas
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à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira
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parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme

atividades ou frequente determinados locais, desde que cumpridos os requisitos
fixados pelo STF no julgado supramencionado.
Todavia, em razão do direto fundamental à educação, restou o
entendimento de que a ausência do cartão de vacinação ou a ausência da vacina da
Covid-19 não será obstáculo a matrícula, rematrícula e frequência no ambiente

cabendo ao estabelecimento de ensino fazer as comunicações ao Conselho Tutelar
e ao Ministério Público, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, em
conformidade com a legislação vigente.
Verifica-se, portanto, que o entendimento esposado nessa Nota
Técnica contempla a

legislação

específica

e relacionada

à vacinação

de

crianças, encontrando-se em consonância com as determinações constitucionais,
legais regulatórias e com a jurisprudência da Suprema Corte.

3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, os Centros de Apoio Operacional do MPPB com
atuação nas áreas da Criança, Adolescente e Educação, Saúde, Cidadania, através
de suas Coordenadoras, manifestam o entendimento no sentido de que:
1) A vacinação para crianças contra a Covid-19 é obrigatória,
consoante recomendação do Ministério da Saúde na Nota Técnica Nº 02/2022SECOVID/GAB/SECOVID/MS, após aprovação da vacina pela ANVISA e assim,
especialmente por força do explícito comando normativo contido no artigo 14,
parágrafo primeiro, do ECA e da jurisprudência construída pela Suprema Corte, bem
como por constituir um dever legal dos genitores, tutores e/ou responsáveis legais
promover todas as atividades a fim de que as crianças sob o seu poder sejam
vacinadas, garantido os seus direitos fundamentais e afastando os processos de
responsabilização previstos em lei;
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18 (dezoito) anos de idade deve permanecer matriculado e frequentando a escola,
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escolar em função desta não apresentação. Nesses casos, o/a estudante com até

2) A ausência de apresentação da Carteira de Vacinação e a falta de
alguma das vacinas consideradas obrigatórias, inclusive da vacina para Covid19, não impossibilitará a matrícula, porém, a situação deverá ser regularizada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de comunicação imediata, por parte das
instituições de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, por meio das
Promotorias de Justiça da Saúde ou da Infância e Juventude, devendo os casos de

FÁBIA CRISTINA DANTAS PEREIRA
Promotora Coordenadora CAO da Criança, Adolescente e Educação

FABIANA MARIA LOBO DA SILVA
Promotora Coordenadora CAO da Saúde e Cao Cidadania (em substituição)

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.051720
Documento 2022/0000072032 criado em 20/01/2022 às 09:44
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/0e3c56ebfdf842a1b099972a13539bb5

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.003361
Documento 2022/0000079828 criado em 21/01/2022 às 10:51
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/3b33502ad02ac9a9c15c35a1f1487443

Assinado eletronicamente por: FABIANA LOBO em 21/01/2022

João Pessoa, 20 de janeiro de 2022.
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não vacinação serem acompanhados pelas Promotorias da Criança e da Educação.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOUSA
2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por
intermédio da 2º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Fernanda Pettersen de
Lucena e da 7º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Ana Luiza Braun Ary, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da
Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº
8.625/93:
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), cabe
ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições
Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes
estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis
Públicas, Inquéritos Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas
a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, em especial, aos relativos à saúde (art. 197,
da CF/88), promovendo todas as medidas necessárias a sua garantia (art. 129,
inciso II, da CF/88);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,

Documento 2022/0000077387 criado em 21/01/2022 às 07:33
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/4074ee1f5f2e576635140f5f40d1614e

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.003361
Documento 2022/0000079848 criado em 21/01/2022 às 10:52
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/85f255addf73d55eb80775cb08482f9e

Assinado eletronicamente por: FABIANA LOBO em 21/01/2022

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2022

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

7º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO

a

classificação

de

pandemia

do

Novo

Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a situação de
emergência de saúde pública decretada pela Lei nº 13.979/2020, que prevê, em seu
art. 3º, a adoção de medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de
tratamentos médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, dentre

CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, dispõe acerca da importância da
atuação do Ministério Público no enfrentamento do Covid-19;
CONSIDERANDO que a prevenção de mortes em crianças tem
valor elevado quando comparada à prevenção da morte em um adulto e que o
aspecto da proteção indireta, reduzindo casos secundários, deve ser sempre
considerado;
CONSIDERANDO que, consoante boletim epidemiológico nº 95
emitido pelo Ministério da Saúde, compreendido entre 02 de janeiro de 2022 e 08 de
janeiro de 2022, “foram notificados 2.491 casos suspeitos da SIM-P associada à
Covid-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos no território nacional,
desses, 1.450 (58%) casos foram confirmados para SIM-P, 806 (32%) foram
descartados (por não preencherem os critérios de definição de caso ou por ter sido
constatado outro diagnóstico que melhor justifique o quadro clínico) e 235 (9%)
seguem em investigação. Dos casos confirmados 86 evoluíram para óbito (letalidade
de 6%), 1.220 tiveram alta hospitalar e 144 estão com o desfecho em aberto”;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica da Secretaria de Saúde do
Estado da Paraíba (SES) Nº 01/2022, de 11 de janeiro de 2022, dispõe acerca da
vacinação contra Covid-19 em crianças na faixa etária de 05 a 11 anos,
especificando todos os critérios e procedimentos a serem adotados para a
vacinação, os quais devem ser rigorosamente obedecidos;
CONSIDERANDO que, conforme Nota Pública do Conselho Nacional de
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CONSIDERANDO que a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 –

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

outros;

Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União –CNPG, de 27 de
dezembro de 2021, para aprovação da vacinação desse público, dentro dos mais
rigorosos critérios técnicos, “[…] a Anvisa compartilhou os dados dos estudos e
resultados apresentados pela Pfizer com profissionais da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de
Imunologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Com efeito, somente

CONSIDERANDO que o parecer, no qual contém o posicionamento
da SBIm/SBI/SBP sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19
com a vacina Pfizer/BioNTech – 20/12/2021, e a Nota Alerta, emitida pela Sociedade
Brasileira de Pediatria, indicam existirem estudos publicados “mostrando que após
duas doses da vacina Comirnaty em uma apresentação com 10 µg (1/3 da
apresentação utilizada em adolescentes e adultos) as crianças de 5-11 anos
apresentaram uma resposta de anticorpos neutralizantes em concentrações
similares às observadas em adolescentes e adultos de 16-25 anos, preenchendo os
critérios propostos de demonstração de não inferioridade.” e, “Além disso, houve
demonstração de eficácia de 90.7% (IC95%, 67,7 a 98,3%) para a prevenção da
COVID-19 pelo menos 7 dias após a segunda dose e em um período de
aproximadamente 2-3 meses. Não foram observados nestes estudos eventos
adversos graves associados à vacinação, com um perfil de reatogenicidade
favorável”;
CONSIDERANDO que, nos termos da Nota Tripartite1 do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS, “[...]Após a aprovação da vacina para
aplicação em crianças de 5 a 11 anos da fabricante Pfizer-Cominarty pela Anvisa e a
divulgação das recomendações para o processo de vacinação contra a covid-19
nesse público, o Conass, o Conasems e a Anvisa iniciaram esforços conjuntos para
aprimorar essas recomendações e garantir que todas as crianças no País tenham
acesso à vacina de forma segura”;
1

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Nota-Conjunta-do-Conass-eConasems-sobre-inicio-da-campanha-de-vacinacao-contra-Covid-19-para-criancas-1.pdf
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eficácia da vacinação infantil.”;
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após a cuidadosa apreciação conjunta foi que a Agência concluiu pela segurança e

CONSIDERANDO os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),
assim definidos na Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei
Orgânica da Saúde (LOS), de que a assistência às pessoas deve ser dispensada
por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que “compete aos Municípios prestar, com a

atendimento à saúde é realizada prioritariamente pelo Município, nos termos da Lei
nº 8.080/90 (art. 18, I);
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde
(SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da
Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve
obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República, bem como ao
princípio da continuidade dos serviços públicos e não interrupção dos serviços
públicos essenciais, como informa Celso Ribeiro Bastos: “O serviço público deve ser
prestado de maneira contínua, o que significa dizer que não é passível de
interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste,
o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade,
assim como com eficiência e oportunidade” (in Curso de direito administrativo, 2. ed.
– São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.);
CONSIDERANDO

que,

conforme

o

Plano

Nacional

de

Operacionalização da vacinação contra Covid-19, no atual cenário de grande
complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e segura é reconhecida como
uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à manutenção das
medidas de prevenção já estabelecidas;
CONSIDERANDO a necessidade de correto controle da aplicação
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saúde da população” (art. 30, VII, da CF) e que a execução dos serviços públicos de

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à

das primeiras e segundas doses, bem como a necessidade de que a vacinação siga
critérios epidemiológicos definidos pelo PNO Covid do PLANO NACIONAL DE
IMUNIZAÇÃO2;
CONSIDERANDO que o Estado da Paraíba, através da Resolução
CIB -PB Nº 293, de 29 de dezembro de 2021, aprovou a vacinação contra a Covid
-19 na Paraíba para todas as crianças de 5 a 11 anos que se apresentarem,

Ministério da Saúde do imunizante específico para essa faixa etária e com
distribuição de forma proporcional para todos os municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de alertar os pais e responsáveis
sobre a obrigatoriedade e importância da vacinação nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias, assim como sobre as consequências legais para quem
negligencia as recomendações de imunização das crianças, fazendo-os entender
que o atual cenário não depende apenas da análise da questão de liberdade
individual (entre pais e filhos), mas também, e sobretudo, do equilíbrio entre direito
coletivo e individual, na perspectiva de saúde pública;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), são consideradas crianças as pessoas de até doze
anos de idade incompletos;

CONSIDERANDO que o art. 14, § 1º, Lei Federal nº 8.069/1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é claro quanto à obrigatoriedade da
vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, sendo um
direito da criança e um dever dos pais, inerente ao poder familiar (art. 4º), que, se
descumprido, poderá incidir na sanção do art. 249, do referido Diploma Legal;
CONSIDERANDO que vacinação para crianças em relação à Covid19 foi recomendada por Nota Técnica do Ministério da Saúde Nº 02/2022SECOVID/GAB/SECOVID/MS e Nota Técnica Nº 01, de 11 de Janeiro de 2022, da
2

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wpcontent/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf
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pontos de vacinação organizados no Sistema Único de Saúde, após envio pelo
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indistintamente, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis, em todos os

Secretária de Saúde do Estado da Paraíba, através da Gerência Executiva de
Vigilância

em

Saúde

e

Vigilância

Epidemiológica

e

a

Comissão Intergestores Bipartite, instância decisória vinculante do Sistema Único de
Saúde, prevista pelo art. 19-P, II da Lei 8.080/90, previu na Resolução Nº 293/2022CIB/PB a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos no âmbito do estado;
CONSIDERANDO que o art. 201, da referida lei federal, prevê, em

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (VIII) e representar ao
juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas
de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade
civil e penal do infrator, quando cabível (X);

CONSIDERANDO que na ADPF nº 754-DF, o Ministro Ricardo
Lewandowski reconheceu o caráter obrigatório da vacinação de crianças,
determinando que fossem oficiados os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal para que, nos termos do art. 129, II, da CF/88, e do art. 201, VIII e X, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, empreendessem as medidas necessárias
para o cumprimento do disposto nos referidos preceitos normativos quanto à
vacinação de menores contra Covid-19;

RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, nas
pessoas de seu/sua Prefeito(a) ou Procurador do município e às Secretarias
Municipais de Saúde, de Educação e de Ação Social que adotem as seguintes
providências:
1.

Sejam feitas campanhas locais e adotadas medidas para

intensificação da vacinação das crianças com idades de 05 a
11 anos, dentre as quais: a) busca ativa desse público, através
de ações integradas da Secretaria Municipal de Saúde, da
Secretaria Municipal de Ação Social, com participação inclusive
dos CREAS, dos CRAS e dos Conselhos Tutelares; b) busca
ativa desse público pelos agentes comunitários de saúde;
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respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
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seus incisos VII e IX, que com compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo

2.

Sejam criados pontos itinerantes para vacinação das

crianças de 05 a 11 anos em maior situação de vulnerabilidade,
como crianças institucionalizadas, crianças com comorbidades,
entre outros;
3.

Seja observada a seguinte ordem de prioridade de
na

Nota

Técnica

Nº

2/2022-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS e na Nota Técnica nº 01/2022 da
Secretaria de Estado da Saúde-PB, a saber: a) crianças com 5
a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades
(art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de
2021); b) crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF
742); c) crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco
para

evolução

grave

de

COVID-19;

d)

crianças

sem

comorbidades, na seguinte ordem sugerida: d.1 crianças entre
10 e 11anos; d.2 crianças entre 8 e 9 anos; d.3 crianças entre 6
e 7 anos; d.4 crianças com 5 anos;
4.

Seja solicitada a apresentação, no ato da matrícula

escolar, de comprovante vacinal das crianças com faixa etária
já contemplada pela vacinação contra Covid-19, ressaltando-se
que a falta desta vacina ou de outra vacina considerada
obrigatória não impossibilitará a matrícula, porém, a situação
deverá ser regularizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de comunicação imediata, por parte das instituições
de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, por
meio das Promotorias de Justiça da Saúde ou da Infância e
Juventude, devendo os casos de não vacinação serem
acompanhados pelas Promotorias da Criança e da Educação.

ASSINALA-SE O PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS para que o Município
de SOUSA/PB se manifeste acerca do atendimento espontâneo a esta
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estabelecida
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vacinação contra Covid-19 de crianças entre 05 a 11 anos

recomendação, relacionando as medidas que serão tomadas com vistas ao seu
cumprimento, nos termos do art. 27, parágrafo único, IV da Lei nº 8.625/1993;
À Secretaria:
1) Remeta-se com urgência, a presente Recomendação ao (à)
Prefeito (a) ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde, ao

2) Sem prejuízo, solicite-se a entrega da Recomendação via Oficial
de Promotoria, mediante entrega pessoal ou via whatsapp ou e-mail, ao (à)
Prefeito ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde,
ao (à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação
Social;
3) Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
4) Comunique-se ao CAO da criança e adolescente e saúde.
Data e assinatura eletrônicas.

DRA. FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA
Promotora de Justiça

DRA. ANA LUIZA BRAUN ARY
Promotora de Justiça
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através dos e-mails institucionais;
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(à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação Social,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOUSA
2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por
intermédio da 2º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Fernanda Pettersen de
Lucena e da 7º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Ana Luiza Braun Ary, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da
Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº
8.625/93:
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), cabe
ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições
Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes
estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis
Públicas, Inquéritos Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas
a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, em especial, aos relativos à saúde (art. 197,
da CF/88), promovendo todas as medidas necessárias a sua garantia (art. 129,
inciso II, da CF/88);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
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RECOMENDAÇÃO Nº 02/2022
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7º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO

a

classificação

de

pandemia

do

Novo

Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a situação de
emergência de saúde pública decretada pela Lei nº 13.979/2020, que prevê, em seu
art. 3º, a adoção de medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de
tratamentos médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, dentre

CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, dispõe acerca da importância da
atuação do Ministério Público no enfrentamento do Covid-19;
CONSIDERANDO que a prevenção de mortes em crianças tem
valor elevado quando comparada à prevenção da morte em um adulto e que o
aspecto da proteção indireta, reduzindo casos secundários, deve ser sempre
considerado;
CONSIDERANDO que, consoante boletim epidemiológico nº 95
emitido pelo Ministério da Saúde, compreendido entre 02 de janeiro de 2022 e 08 de
janeiro de 2022, “foram notificados 2.491 casos suspeitos da SIM-P associada à
Covid-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos no território nacional,
desses, 1.450 (58%) casos foram confirmados para SIM-P, 806 (32%) foram
descartados (por não preencherem os critérios de definição de caso ou por ter sido
constatado outro diagnóstico que melhor justifique o quadro clínico) e 235 (9%)
seguem em investigação. Dos casos confirmados 86 evoluíram para óbito (letalidade
de 6%), 1.220 tiveram alta hospitalar e 144 estão com o desfecho em aberto”;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica da Secretaria de Saúde do
Estado da Paraíba (SES) Nº 01/2022, de 11 de janeiro de 2022, dispõe acerca da
vacinação contra Covid-19 em crianças na faixa etária de 05 a 11 anos,
especificando todos os critérios e procedimentos a serem adotados para a
vacinação, os quais devem ser rigorosamente obedecidos;
CONSIDERANDO que, conforme Nota Pública do Conselho Nacional de
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CONSIDERANDO que a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 –
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outros;

Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União –CNPG, de 27 de
dezembro de 2021, para aprovação da vacinação desse público, dentro dos mais
rigorosos critérios técnicos, “[…] a Anvisa compartilhou os dados dos estudos e
resultados apresentados pela Pfizer com profissionais da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de
Imunologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Com efeito, somente

CONSIDERANDO que o parecer, no qual contém o posicionamento
da SBIm/SBI/SBP sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19
com a vacina Pfizer/BioNTech – 20/12/2021, e a Nota Alerta, emitida pela Sociedade
Brasileira de Pediatria, indicam existirem estudos publicados “mostrando que após
duas doses da vacina Comirnaty em uma apresentação com 10 µg (1/3 da
apresentação utilizada em adolescentes e adultos) as crianças de 5-11 anos
apresentaram uma resposta de anticorpos neutralizantes em concentrações
similares às observadas em adolescentes e adultos de 16-25 anos, preenchendo os
critérios propostos de demonstração de não inferioridade.” e, “Além disso, houve
demonstração de eficácia de 90.7% (IC95%, 67,7 a 98,3%) para a prevenção da
COVID-19 pelo menos 7 dias após a segunda dose e em um período de
aproximadamente 2-3 meses. Não foram observados nestes estudos eventos
adversos graves associados à vacinação, com um perfil de reatogenicidade
favorável”;
CONSIDERANDO que, nos termos da Nota Tripartite1 do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS, “[...]Após a aprovação da vacina para
aplicação em crianças de 5 a 11 anos da fabricante Pfizer-Cominarty pela Anvisa e a
divulgação das recomendações para o processo de vacinação contra a covid-19
nesse público, o Conass, o Conasems e a Anvisa iniciaram esforços conjuntos para
aprimorar essas recomendações e garantir que todas as crianças no País tenham
acesso à vacina de forma segura”;
1

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Nota-Conjunta-do-Conass-eConasems-sobre-inicio-da-campanha-de-vacinacao-contra-Covid-19-para-criancas-1.pdf
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eficácia da vacinação infantil.”;
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após a cuidadosa apreciação conjunta foi que a Agência concluiu pela segurança e

CONSIDERANDO os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),
assim definidos na Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei
Orgânica da Saúde (LOS), de que a assistência às pessoas deve ser dispensada
por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que “compete aos Municípios prestar, com a

atendimento à saúde é realizada prioritariamente pelo Município, nos termos da Lei
nº 8.080/90 (art. 18, I);
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde
(SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da
Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve
obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República, bem como ao
princípio da continuidade dos serviços públicos e não interrupção dos serviços
públicos essenciais, como informa Celso Ribeiro Bastos: “O serviço público deve ser
prestado de maneira contínua, o que significa dizer que não é passível de
interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste,
o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade,
assim como com eficiência e oportunidade” (in Curso de direito administrativo, 2. ed.
– São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.);
CONSIDERANDO

que,

conforme

o

Plano

Nacional

de

Operacionalização da vacinação contra Covid-19, no atual cenário de grande
complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e segura é reconhecida como
uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à manutenção das
medidas de prevenção já estabelecidas;
CONSIDERANDO a necessidade de correto controle da aplicação
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saúde da população” (art. 30, VII, da CF) e que a execução dos serviços públicos de
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cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à

das primeiras e segundas doses, bem como a necessidade de que a vacinação siga
critérios epidemiológicos definidos pelo PNO Covid do PLANO NACIONAL DE
IMUNIZAÇÃO2;
CONSIDERANDO que o Estado da Paraíba, através da Resolução
CIB -PB Nº 293, de 29 de dezembro de 2021, aprovou a vacinação contra a Covid
-19 na Paraíba para todas as crianças de 5 a 11 anos que se apresentarem,

Ministério da Saúde do imunizante específico para essa faixa etária e com
distribuição de forma proporcional para todos os municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de alertar os pais e responsáveis
sobre a obrigatoriedade e importância da vacinação nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias, assim como sobre as consequências legais para quem
negligencia as recomendações de imunização das crianças, fazendo-os entender
que o atual cenário não depende apenas da análise da questão de liberdade
individual (entre pais e filhos), mas também, e sobretudo, do equilíbrio entre direito
coletivo e individual, na perspectiva de saúde pública;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), são consideradas crianças as pessoas de até doze
anos de idade incompletos;

CONSIDERANDO que o art. 14, § 1º, Lei Federal nº 8.069/1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é claro quanto à obrigatoriedade da
vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, sendo um
direito da criança e um dever dos pais, inerente ao poder familiar (art. 4º), que, se
descumprido, poderá incidir na sanção do art. 249, do referido Diploma Legal;
CONSIDERANDO que vacinação para crianças em relação à Covid19 foi recomendada por Nota Técnica do Ministério da Saúde Nº 02/2022SECOVID/GAB/SECOVID/MS e Nota Técnica Nº 01, de 11 de Janeiro de 2022, da
2

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wpcontent/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf
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pontos de vacinação organizados no Sistema Único de Saúde, após envio pelo
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indistintamente, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis, em todos os

Secretária de Saúde do Estado da Paraíba, através da Gerência Executiva de
Vigilância

em

Saúde

e

Vigilância

Epidemiológica

e

a

Comissão Intergestores Bipartite, instância decisória vinculante do Sistema Único de
Saúde, prevista pelo art. 19-P, II da Lei 8.080/90, previu na Resolução Nº 293/2022CIB/PB a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos no âmbito do estado;
CONSIDERANDO que o art. 201, da referida lei federal, prevê, em

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (VIII) e representar ao
juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas
de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade
civil e penal do infrator, quando cabível (X);

CONSIDERANDO que na ADPF nº 754-DF, o Ministro Ricardo
Lewandowski reconheceu o caráter obrigatório da vacinação de crianças,
determinando que fossem oficiados os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal para que, nos termos do art. 129, II, da CF/88, e do art. 201, VIII e X, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, empreendessem as medidas necessárias
para o cumprimento do disposto nos referidos preceitos normativos quanto à
vacinação de menores contra Covid-19;

RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB,
nas pessoas de seu/sua Prefeito(a) ou Procurador do município e às Secretarias
Municipais de Saúde, de Educação e de Ação Social que adotem as seguintes
providências:
1.

Sejam feitas campanhas locais e adotadas medidas para

intensificação da vacinação das crianças com idades de 05 a
11 anos, dentre as quais: a) busca ativa desse público, através
de ações integradas da Secretaria Municipal de Saúde, da
Secretaria Municipal de Ação Social, com participação inclusive
dos CREAS, dos CRAS e dos Conselhos Tutelares; b) busca
ativa desse público pelos agentes comunitários de saúde;
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respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
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seus incisos VII e IX, que com compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo

2.

Sejam criados pontos itinerantes para vacinação das

crianças de 05 a 11 anos em maior situação de vulnerabilidade,
como crianças institucionalizadas, crianças com comorbidades,
entre outros;
3.

Seja observada a seguinte ordem de prioridade de
na

Nota

Técnica

Nº

2/2022-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS e na Nota Técnica nº 01/2022 da
Secretaria de Estado da Saúde-PB, a saber: a) crianças com 5
a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades
(art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de
2021); b) crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF
742); c) crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco
para

evolução

grave

de

COVID-19;

d)

crianças

sem

comorbidades, na seguinte ordem sugerida: d.1 crianças entre
10 e 11anos; d.2 crianças entre 8 e 9 anos; d.3 crianças entre 6
e 7 anos; d.4 crianças com 5 anos;
4.

Seja solicitada a apresentação, no ato da matrícula

escolar, de comprovante vacinal das crianças com faixa etária
já contemplada pela vacinação contra Covid-19, ressaltando-se
que a falta desta vacina ou de outra vacina considerada
obrigatória não impossibilitará a matrícula, porém, a situação
deverá ser regularizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de comunicação imediata, por parte das instituições
de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, por
meio das Promotorias de Justiça da Saúde ou da Infância e
Juventude, devendo os casos de não vacinação serem
acompanhados pelas Promotorias da Criança e da Educação.

ASSINALA-SE O PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS para que o Município
de APARECIDA/PB se manifeste acerca do atendimento espontâneo a esta
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estabelecida
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vacinação contra Covid-19 de crianças entre 05 a 11 anos

recomendação, relacionando as medidas que serão tomadas com vistas ao seu
cumprimento, nos termos do art. 27, parágrafo único, IV da Lei nº 8.625/1993;
À Secretaria:
1) Remeta-se com urgência, a presente Recomendação ao (à)
Prefeito (a) ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde, ao

2) Sem prejuízo, solicite-se a entrega da Recomendação via Oficial
de Promotoria, mediante entrega pessoal ou via whatsapp ou e-mail, ao (à)
Prefeito ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde,
ao (à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação
Social;
3) Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
4) Comunique-se ao CAO da criança e adolescente e saúde.
Data e assinatura eletrônicas.

DRA. FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA
Promotora de Justiça

DRA. ANA LUIZA BRAUN ARY
Promotora de Justiça
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através dos e-mails institucionais;
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(à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação Social,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOUSA
2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por
intermédio da 2º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Fernanda Pettersen de
Lucena e da 7º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Ana Luiza Braun Ary, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da
Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº
8.625/93:
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), cabe
ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições
Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes
estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis
Públicas, Inquéritos Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas
a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, em especial, aos relativos à saúde (art. 197,
da CF/88), promovendo todas as medidas necessárias a sua garantia (art. 129,
inciso II, da CF/88);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
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RECOMENDAÇÃO Nº 06/2022
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7º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO

a

classificação

de

pandemia

do

Novo

Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a situação de
emergência de saúde pública decretada pela Lei nº 13.979/2020, que prevê, em seu
art. 3º, a adoção de medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de
tratamentos médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, dentre

CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, dispõe acerca da importância da
atuação do Ministério Público no enfrentamento do Covid-19;
CONSIDERANDO que a prevenção de mortes em crianças tem
valor elevado quando comparada à prevenção da morte em um adulto e que o
aspecto da proteção indireta, reduzindo casos secundários, deve ser sempre
considerado;
CONSIDERANDO que, consoante boletim epidemiológico nº 95
emitido pelo Ministério da Saúde, compreendido entre 02 de janeiro de 2022 e 08 de
janeiro de 2022, “foram notificados 2.491 casos suspeitos da SIM-P associada à
Covid-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos no território nacional,
desses, 1.450 (58%) casos foram confirmados para SIM-P, 806 (32%) foram
descartados (por não preencherem os critérios de definição de caso ou por ter sido
constatado outro diagnóstico que melhor justifique o quadro clínico) e 235 (9%)
seguem em investigação. Dos casos confirmados 86 evoluíram para óbito (letalidade
de 6%), 1.220 tiveram alta hospitalar e 144 estão com o desfecho em aberto”;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica da Secretaria de Saúde do
Estado da Paraíba (SES) Nº 01/2022, de 11 de janeiro de 2022, dispõe acerca da
vacinação contra Covid-19 em crianças na faixa etária de 05 a 11 anos,
especificando todos os critérios e procedimentos a serem adotados para a
vacinação, os quais devem ser rigorosamente obedecidos;
CONSIDERANDO que, conforme Nota Pública do Conselho Nacional de
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CONSIDERANDO que a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 –

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

outros;

Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União –CNPG, de 27 de
dezembro de 2021, para aprovação da vacinação desse público, dentro dos mais
rigorosos critérios técnicos, “[…] a Anvisa compartilhou os dados dos estudos e
resultados apresentados pela Pfizer com profissionais da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de
Imunologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Com efeito, somente

CONSIDERANDO que o parecer, no qual contém o posicionamento
da SBIm/SBI/SBP sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19
com a vacina Pfizer/BioNTech – 20/12/2021, e a Nota Alerta, emitida pela Sociedade
Brasileira de Pediatria, indicam existirem estudos publicados “mostrando que após
duas doses da vacina Comirnaty em uma apresentação com 10 µg (1/3 da
apresentação utilizada em adolescentes e adultos) as crianças de 5-11 anos
apresentaram uma resposta de anticorpos neutralizantes em concentrações
similares às observadas em adolescentes e adultos de 16-25 anos, preenchendo os
critérios propostos de demonstração de não inferioridade.” e, “Além disso, houve
demonstração de eficácia de 90.7% (IC95%, 67,7 a 98,3%) para a prevenção da
COVID-19 pelo menos 7 dias após a segunda dose e em um período de
aproximadamente 2-3 meses. Não foram observados nestes estudos eventos
adversos graves associados à vacinação, com um perfil de reatogenicidade
favorável”;
CONSIDERANDO que, nos termos da Nota Tripartite1 do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS, “[...]Após a aprovação da vacina para
aplicação em crianças de 5 a 11 anos da fabricante Pfizer-Cominarty pela Anvisa e a
divulgação das recomendações para o processo de vacinação contra a covid-19
nesse público, o Conass, o Conasems e a Anvisa iniciaram esforços conjuntos para
aprimorar essas recomendações e garantir que todas as crianças no País tenham
acesso à vacina de forma segura”;
1

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Nota-Conjunta-do-Conass-eConasems-sobre-inicio-da-campanha-de-vacinacao-contra-Covid-19-para-criancas-1.pdf
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eficácia da vacinação infantil.”;
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após a cuidadosa apreciação conjunta foi que a Agência concluiu pela segurança e

CONSIDERANDO os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),
assim definidos na Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei
Orgânica da Saúde (LOS), de que a assistência às pessoas deve ser dispensada
por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que “compete aos Municípios prestar, com a

atendimento à saúde é realizada prioritariamente pelo Município, nos termos da Lei
nº 8.080/90 (art. 18, I);
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde
(SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da
Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve
obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República, bem como ao
princípio da continuidade dos serviços públicos e não interrupção dos serviços
públicos essenciais, como informa Celso Ribeiro Bastos: “O serviço público deve ser
prestado de maneira contínua, o que significa dizer que não é passível de
interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste,
o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade,
assim como com eficiência e oportunidade” (in Curso de direito administrativo, 2. ed.
– São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.);
CONSIDERANDO

que,

conforme

o

Plano

Nacional

de

Operacionalização da vacinação contra Covid-19, no atual cenário de grande
complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e segura é reconhecida como
uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à manutenção das
medidas de prevenção já estabelecidas;
CONSIDERANDO a necessidade de correto controle da aplicação
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saúde da população” (art. 30, VII, da CF) e que a execução dos serviços públicos de
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cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à

das primeiras e segundas doses, bem como a necessidade de que a vacinação siga
critérios epidemiológicos definidos pelo PNO Covid do PLANO NACIONAL DE
IMUNIZAÇÃO2;
CONSIDERANDO que o Estado da Paraíba, através da Resolução
CIB -PB Nº 293, de 29 de dezembro de 2021, aprovou a vacinação contra a Covid
-19 na Paraíba para todas as crianças de 5 a 11 anos que se apresentarem,

Ministério da Saúde do imunizante específico para essa faixa etária e com
distribuição de forma proporcional para todos os municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de alertar os pais e responsáveis
sobre a obrigatoriedade e importância da vacinação nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias, assim como sobre as consequências legais para quem
negligencia as recomendações de imunização das crianças, fazendo-os entender
que o atual cenário não depende apenas da análise da questão de liberdade
individual (entre pais e filhos), mas também, e sobretudo, do equilíbrio entre direito
coletivo e individual, na perspectiva de saúde pública;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), são consideradas crianças as pessoas de até doze
anos de idade incompletos;

CONSIDERANDO que o art. 14, § 1º, Lei Federal nº 8.069/1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é claro quanto à obrigatoriedade da
vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, sendo um
direito da criança e um dever dos pais, inerente ao poder familiar (art. 4º), que, se
descumprido, poderá incidir na sanção do art. 249, do referido Diploma Legal;
CONSIDERANDO que vacinação para crianças em relação à Covid19 foi recomendada por Nota Técnica do Ministério da Saúde Nº 02/2022SECOVID/GAB/SECOVID/MS e Nota Técnica Nº 01, de 11 de Janeiro de 2022, da
2

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wpcontent/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf
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pontos de vacinação organizados no Sistema Único de Saúde, após envio pelo
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indistintamente, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis, em todos os

Secretária de Saúde do Estado da Paraíba, através da Gerência Executiva de
Vigilância

em

Saúde

e

Vigilância

Epidemiológica

e

a

Comissão Intergestores Bipartite, instância decisória vinculante do Sistema Único de
Saúde, prevista pelo art. 19-P, II da Lei 8.080/90, previu na Resolução Nº 293/2022CIB/PB a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos no âmbito do estado;
CONSIDERANDO que o art. 201, da referida lei federal, prevê, em

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (VIII) e representar ao
juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas
de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade
civil e penal do infrator, quando cabível (X);

CONSIDERANDO que na ADPF nº 754-DF, o Ministro Ricardo
Lewandowski reconheceu o caráter obrigatório da vacinação de crianças,
determinando que fossem oficiados os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal para que, nos termos do art. 129, II, da CF/88, e do art. 201, VIII e X, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, empreendessem as medidas necessárias
para o cumprimento do disposto nos referidos preceitos normativos quanto à
vacinação de menores contra Covid-19;

RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA
LAGOA TAPADA/PB, nas pessoas de seu/sua Prefeito(a) ou Procurador do
município e às Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e de Ação Social que
adotem as seguintes providências:
1.

Sejam feitas campanhas locais e adotadas medidas para

intensificação da vacinação das crianças com idades de 05 a
11 anos, dentre as quais: a) busca ativa desse público, através
de ações integradas da Secretaria Municipal de Saúde, da
Secretaria Municipal de Ação Social, com participação inclusive
dos CREAS, dos CRAS e dos Conselhos Tutelares; b) busca
ativa desse público pelos agentes comunitários de saúde;
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respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
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seus incisos VII e IX, que com compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo

2.

Sejam criados pontos itinerantes para vacinação das

crianças de 05 a 11 anos em maior situação de vulnerabilidade,
como crianças institucionalizadas, crianças com comorbidades,
entre outros;
3.

Seja observada a seguinte ordem de prioridade de
na

Nota

Técnica

Nº

2/2022-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS e na Nota Técnica nº 01/2022 da
Secretaria de Estado da Saúde-PB, a saber: a) crianças com 5
a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades
(art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de
2021); b) crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF
742); c) crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco
para

evolução

grave

de

COVID-19;

d)

crianças

sem

comorbidades, na seguinte ordem sugerida: d.1 crianças entre
10 e 11anos; d.2 crianças entre 8 e 9 anos; d.3 crianças entre 6
e 7 anos; d.4 crianças com 5 anos;
4.

Seja solicitada a apresentação, no ato da matrícula

escolar, de comprovante vacinal das crianças com faixa etária
já contemplada pela vacinação contra Covid-19, ressaltando-se
que a falta desta vacina ou de outra vacina considerada
obrigatória não impossibilitará a matrícula, porém, a situação
deverá ser regularizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de comunicação imediata, por parte das instituições
de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, por
meio das Promotorias de Justiça da Saúde ou da Infância e
Juventude, devendo os casos de não vacinação serem
acompanhados pelas Promotorias da Criança e da Educação.

ASSINALA-SE O PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS para que o Município
de SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB se manifeste acerca do atendimento
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estabelecida
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vacinação contra Covid-19 de crianças entre 05 a 11 anos

espontâneo a esta recomendação, relacionando as medidas que serão tomadas
com vistas ao seu cumprimento, nos termos do art. 27, parágrafo único, IV da Lei nº
8.625/1993;
À Secretaria:
1) Remeta-se com urgência, a presente Recomendação ao (à)

através dos e-mails institucionais;
2) Sem prejuízo, solicite-se a entrega da Recomendação via Oficial
de Promotoria, mediante entrega pessoal ou via whatsapp ou e-mail, ao (à)
Prefeito ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde,
ao (à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação
Social;
3) Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
4) Comunique-se ao CAO da criança e adolescente e saúde.
Data e assinatura eletrônicas.

DRA. FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA
Promotora de Justiça

DRA. ANA LUIZA BRAUN ARY
Promotora de Justiça
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(à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação Social,
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Prefeito (a) ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde, ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOUSA
2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por
intermédio da 2º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Fernanda Pettersen de
Lucena e da 7º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Ana Luiza Braun Ary, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da
Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº
8.625/93:
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), cabe
ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições
Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes
estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis
Públicas, Inquéritos Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas
a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, em especial, aos relativos à saúde (art. 197,
da CF/88), promovendo todas as medidas necessárias a sua garantia (art. 129,
inciso II, da CF/88);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
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RECOMENDAÇÃO Nº 07/2022
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7º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO

a

classificação

de

pandemia

do

Novo

Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a situação de
emergência de saúde pública decretada pela Lei nº 13.979/2020, que prevê, em seu
art. 3º, a adoção de medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de
tratamentos médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, dentre

CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, dispõe acerca da importância da
atuação do Ministério Público no enfrentamento do Covid-19;
CONSIDERANDO que a prevenção de mortes em crianças tem
valor elevado quando comparada à prevenção da morte em um adulto e que o
aspecto da proteção indireta, reduzindo casos secundários, deve ser sempre
considerado;
CONSIDERANDO que, consoante boletim epidemiológico nº 95
emitido pelo Ministério da Saúde, compreendido entre 02 de janeiro de 2022 e 08 de
janeiro de 2022, “foram notificados 2.491 casos suspeitos da SIM-P associada à
Covid-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos no território nacional,
desses, 1.450 (58%) casos foram confirmados para SIM-P, 806 (32%) foram
descartados (por não preencherem os critérios de definição de caso ou por ter sido
constatado outro diagnóstico que melhor justifique o quadro clínico) e 235 (9%)
seguem em investigação. Dos casos confirmados 86 evoluíram para óbito (letalidade
de 6%), 1.220 tiveram alta hospitalar e 144 estão com o desfecho em aberto”;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica da Secretaria de Saúde do
Estado da Paraíba (SES) Nº 01/2022, de 11 de janeiro de 2022, dispõe acerca da
vacinação contra Covid-19 em crianças na faixa etária de 05 a 11 anos,
especificando todos os critérios e procedimentos a serem adotados para a
vacinação, os quais devem ser rigorosamente obedecidos;
CONSIDERANDO que, conforme Nota Pública do Conselho Nacional de
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CONSIDERANDO que a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 –

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

outros;

Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União –CNPG, de 27 de
dezembro de 2021, para aprovação da vacinação desse público, dentro dos mais
rigorosos critérios técnicos, “[…] a Anvisa compartilhou os dados dos estudos e
resultados apresentados pela Pfizer com profissionais da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de
Imunologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Com efeito, somente

CONSIDERANDO que o parecer, no qual contém o posicionamento
da SBIm/SBI/SBP sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19
com a vacina Pfizer/BioNTech – 20/12/2021, e a Nota Alerta, emitida pela Sociedade
Brasileira de Pediatria, indicam existirem estudos publicados “mostrando que após
duas doses da vacina Comirnaty em uma apresentação com 10 µg (1/3 da
apresentação utilizada em adolescentes e adultos) as crianças de 5-11 anos
apresentaram uma resposta de anticorpos neutralizantes em concentrações
similares às observadas em adolescentes e adultos de 16-25 anos, preenchendo os
critérios propostos de demonstração de não inferioridade.” e, “Além disso, houve
demonstração de eficácia de 90.7% (IC95%, 67,7 a 98,3%) para a prevenção da
COVID-19 pelo menos 7 dias após a segunda dose e em um período de
aproximadamente 2-3 meses. Não foram observados nestes estudos eventos
adversos graves associados à vacinação, com um perfil de reatogenicidade
favorável”;
CONSIDERANDO que, nos termos da Nota Tripartite1 do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS, “[...]Após a aprovação da vacina para
aplicação em crianças de 5 a 11 anos da fabricante Pfizer-Cominarty pela Anvisa e a
divulgação das recomendações para o processo de vacinação contra a covid-19
nesse público, o Conass, o Conasems e a Anvisa iniciaram esforços conjuntos para
aprimorar essas recomendações e garantir que todas as crianças no País tenham
acesso à vacina de forma segura”;
1

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Nota-Conjunta-do-Conass-eConasems-sobre-inicio-da-campanha-de-vacinacao-contra-Covid-19-para-criancas-1.pdf
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eficácia da vacinação infantil.”;
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após a cuidadosa apreciação conjunta foi que a Agência concluiu pela segurança e

CONSIDERANDO os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),
assim definidos na Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei
Orgânica da Saúde (LOS), de que a assistência às pessoas deve ser dispensada
por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que “compete aos Municípios prestar, com a

atendimento à saúde é realizada prioritariamente pelo Município, nos termos da Lei
nº 8.080/90 (art. 18, I);
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde
(SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da
Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve
obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República, bem como ao
princípio da continuidade dos serviços públicos e não interrupção dos serviços
públicos essenciais, como informa Celso Ribeiro Bastos: “O serviço público deve ser
prestado de maneira contínua, o que significa dizer que não é passível de
interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste,
o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade,
assim como com eficiência e oportunidade” (in Curso de direito administrativo, 2. ed.
– São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.);
CONSIDERANDO

que,

conforme

o

Plano

Nacional

de

Operacionalização da vacinação contra Covid-19, no atual cenário de grande
complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e segura é reconhecida como
uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à manutenção das
medidas de prevenção já estabelecidas;
CONSIDERANDO a necessidade de correto controle da aplicação
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saúde da população” (art. 30, VII, da CF) e que a execução dos serviços públicos de
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cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à

das primeiras e segundas doses, bem como a necessidade de que a vacinação siga
critérios epidemiológicos definidos pelo PNO Covid do PLANO NACIONAL DE
IMUNIZAÇÃO2;
CONSIDERANDO que o Estado da Paraíba, através da Resolução
CIB -PB Nº 293, de 29 de dezembro de 2021, aprovou a vacinação contra a Covid
-19 na Paraíba para todas as crianças de 5 a 11 anos que se apresentarem,

Ministério da Saúde do imunizante específico para essa faixa etária e com
distribuição de forma proporcional para todos os municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de alertar os pais e responsáveis
sobre a obrigatoriedade e importância da vacinação nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias, assim como sobre as consequências legais para quem
negligencia as recomendações de imunização das crianças, fazendo-os entender
que o atual cenário não depende apenas da análise da questão de liberdade
individual (entre pais e filhos), mas também, e sobretudo, do equilíbrio entre direito
coletivo e individual, na perspectiva de saúde pública;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), são consideradas crianças as pessoas de até doze
anos de idade incompletos;

CONSIDERANDO que o art. 14, § 1º, Lei Federal nº 8.069/1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é claro quanto à obrigatoriedade da
vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, sendo um
direito da criança e um dever dos pais, inerente ao poder familiar (art. 4º), que, se
descumprido, poderá incidir na sanção do art. 249, do referido Diploma Legal;
CONSIDERANDO que vacinação para crianças em relação à Covid19 foi recomendada por Nota Técnica do Ministério da Saúde Nº 02/2022SECOVID/GAB/SECOVID/MS e Nota Técnica Nº 01, de 11 de Janeiro de 2022, da
2

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wpcontent/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf
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pontos de vacinação organizados no Sistema Único de Saúde, após envio pelo
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indistintamente, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis, em todos os

Secretária de Saúde do Estado da Paraíba, através da Gerência Executiva de
Vigilância

em

Saúde

e

Vigilância

Epidemiológica

e

a

Comissão Intergestores Bipartite, instância decisória vinculante do Sistema Único de
Saúde, prevista pelo art. 19-P, II da Lei 8.080/90, previu na Resolução Nº 293/2022CIB/PB a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos no âmbito do estado;
CONSIDERANDO que o art. 201, da referida lei federal, prevê, em

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (VIII) e representar ao
juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas
de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade
civil e penal do infrator, quando cabível (X);

CONSIDERANDO que na ADPF nº 754-DF, o Ministro Ricardo
Lewandowski reconheceu o caráter obrigatório da vacinação de crianças,
determinando que fossem oficiados os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal para que, nos termos do art. 129, II, da CF/88, e do art. 201, VIII e X, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, empreendessem as medidas necessárias
para o cumprimento do disposto nos referidos preceitos normativos quanto à
vacinação de menores contra Covid-19;

RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB,
nas pessoas de seu/sua Prefeito(a) ou Procurador do município e às Secretarias
Municipais de Saúde, de Educação e de Ação Social que adotem as seguintes
providências:
1.

Sejam feitas campanhas locais e adotadas medidas para

intensificação da vacinação das crianças com idades de 05 a
11 anos, dentre as quais: a) busca ativa desse público, através
de ações integradas da Secretaria Municipal de Saúde, da
Secretaria Municipal de Ação Social, com participação inclusive
dos CREAS, dos CRAS e dos Conselhos Tutelares; b) busca
ativa desse público pelos agentes comunitários de saúde;
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respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
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seus incisos VII e IX, que com compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo

2.

Sejam criados pontos itinerantes para vacinação das

crianças de 05 a 11 anos em maior situação de vulnerabilidade,
como crianças institucionalizadas, crianças com comorbidades,
entre outros;
3.

Seja observada a seguinte ordem de prioridade de
na

Nota

Técnica

Nº

2/2022-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS e na Nota Técnica nº 01/2022 da
Secretaria de Estado da Saúde-PB, a saber: a) crianças com 5
a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades
(art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de
2021); b) crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF
742); c) crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco
para

evolução

grave

de

COVID-19;

d)

crianças

sem

comorbidades, na seguinte ordem sugerida: d.1 crianças entre
10 e 11anos; d.2 crianças entre 8 e 9 anos; d.3 crianças entre 6
e 7 anos; d.4 crianças com 5 anos;
4.

Seja solicitada a apresentação, no ato da matrícula

escolar, de comprovante vacinal das crianças com faixa etária
já contemplada pela vacinação contra Covid-19, ressaltando-se
que a falta desta vacina ou de outra vacina considerada
obrigatória não impossibilitará a matrícula, porém, a situação
deverá ser regularizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de comunicação imediata, por parte das instituições
de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, por
meio das Promotorias de Justiça da Saúde ou da Infância e
Juventude, devendo os casos de não vacinação serem
acompanhados pelas Promotorias da Criança e da Educação.

ASSINALA-SE O PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS para que o Município
de SANTA CRUZ/PB se manifeste acerca do atendimento espontâneo a esta
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estabelecida
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vacinação contra Covid-19 de crianças entre 05 a 11 anos

recomendação, relacionando as medidas que serão tomadas com vistas ao seu
cumprimento, nos termos do art. 27, parágrafo único, IV da Lei nº 8.625/1993;
À Secretaria:
1) Remeta-se com urgência, a presente Recomendação ao (à)
Prefeito (a) ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde, ao

2) Sem prejuízo, solicite-se a entrega da Recomendação via Oficial
de Promotoria, mediante entrega pessoal ou via whatsapp ou e-mail, ao (à)
Prefeito ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde,
ao (à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação
Social;
3) Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
4) Comunique-se ao CAO da criança e adolescente e saúde.
Data e assinatura eletrônicas.

DRA. FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA
Promotora de Justiça

DRA. ANA LUIZA BRAUN ARY
Promotora de Justiça
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através dos e-mails institucionais;
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(à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação Social,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOUSA
2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por
intermédio da 2º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Fernanda Pettersen de
Lucena e da 7º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Ana Luiza Braun Ary, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da
Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº
8.625/93:
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), cabe
ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições
Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes
estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis
Públicas, Inquéritos Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas
a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, em especial, aos relativos à saúde (art. 197,
da CF/88), promovendo todas as medidas necessárias a sua garantia (art. 129,
inciso II, da CF/88);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
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RECOMENDAÇÃO Nº 08/2022
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7º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO

a

classificação

de

pandemia

do

Novo

Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a situação de
emergência de saúde pública decretada pela Lei nº 13.979/2020, que prevê, em seu
art. 3º, a adoção de medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de
tratamentos médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, dentre

CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, dispõe acerca da importância da
atuação do Ministério Público no enfrentamento do Covid-19;
CONSIDERANDO que a prevenção de mortes em crianças tem
valor elevado quando comparada à prevenção da morte em um adulto e que o
aspecto da proteção indireta, reduzindo casos secundários, deve ser sempre
considerado;
CONSIDERANDO que, consoante boletim epidemiológico nº 95
emitido pelo Ministério da Saúde, compreendido entre 02 de janeiro de 2022 e 08 de
janeiro de 2022, “foram notificados 2.491 casos suspeitos da SIM-P associada à
Covid-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos no território nacional,
desses, 1.450 (58%) casos foram confirmados para SIM-P, 806 (32%) foram
descartados (por não preencherem os critérios de definição de caso ou por ter sido
constatado outro diagnóstico que melhor justifique o quadro clínico) e 235 (9%)
seguem em investigação. Dos casos confirmados 86 evoluíram para óbito (letalidade
de 6%), 1.220 tiveram alta hospitalar e 144 estão com o desfecho em aberto”;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica da Secretaria de Saúde do
Estado da Paraíba (SES) Nº 01/2022, de 11 de janeiro de 2022, dispõe acerca da
vacinação contra Covid-19 em crianças na faixa etária de 05 a 11 anos,
especificando todos os critérios e procedimentos a serem adotados para a
vacinação, os quais devem ser rigorosamente obedecidos;
CONSIDERANDO que, conforme Nota Pública do Conselho Nacional de
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CONSIDERANDO que a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 –

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

outros;

Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União –CNPG, de 27 de
dezembro de 2021, para aprovação da vacinação desse público, dentro dos mais
rigorosos critérios técnicos, “[…] a Anvisa compartilhou os dados dos estudos e
resultados apresentados pela Pfizer com profissionais da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de
Imunologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Com efeito, somente

CONSIDERANDO que o parecer, no qual contém o posicionamento
da SBIm/SBI/SBP sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19
com a vacina Pfizer/BioNTech – 20/12/2021, e a Nota Alerta, emitida pela Sociedade
Brasileira de Pediatria, indicam existirem estudos publicados “mostrando que após
duas doses da vacina Comirnaty em uma apresentação com 10 µg (1/3 da
apresentação utilizada em adolescentes e adultos) as crianças de 5-11 anos
apresentaram uma resposta de anticorpos neutralizantes em concentrações
similares às observadas em adolescentes e adultos de 16-25 anos, preenchendo os
critérios propostos de demonstração de não inferioridade.” e, “Além disso, houve
demonstração de eficácia de 90.7% (IC95%, 67,7 a 98,3%) para a prevenção da
COVID-19 pelo menos 7 dias após a segunda dose e em um período de
aproximadamente 2-3 meses. Não foram observados nestes estudos eventos
adversos graves associados à vacinação, com um perfil de reatogenicidade
favorável”;
CONSIDERANDO que, nos termos da Nota Tripartite1 do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS, “[...]Após a aprovação da vacina para
aplicação em crianças de 5 a 11 anos da fabricante Pfizer-Cominarty pela Anvisa e a
divulgação das recomendações para o processo de vacinação contra a covid-19
nesse público, o Conass, o Conasems e a Anvisa iniciaram esforços conjuntos para
aprimorar essas recomendações e garantir que todas as crianças no País tenham
acesso à vacina de forma segura”;
1

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Nota-Conjunta-do-Conass-eConasems-sobre-inicio-da-campanha-de-vacinacao-contra-Covid-19-para-criancas-1.pdf
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eficácia da vacinação infantil.”;
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após a cuidadosa apreciação conjunta foi que a Agência concluiu pela segurança e

CONSIDERANDO os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),
assim definidos na Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei
Orgânica da Saúde (LOS), de que a assistência às pessoas deve ser dispensada
por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que “compete aos Municípios prestar, com a

atendimento à saúde é realizada prioritariamente pelo Município, nos termos da Lei
nº 8.080/90 (art. 18, I);
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde
(SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da
Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve
obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República, bem como ao
princípio da continuidade dos serviços públicos e não interrupção dos serviços
públicos essenciais, como informa Celso Ribeiro Bastos: “O serviço público deve ser
prestado de maneira contínua, o que significa dizer que não é passível de
interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste,
o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade,
assim como com eficiência e oportunidade” (in Curso de direito administrativo, 2. ed.
– São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.);
CONSIDERANDO

que,

conforme

o

Plano

Nacional

de

Operacionalização da vacinação contra Covid-19, no atual cenário de grande
complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e segura é reconhecida como
uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à manutenção das
medidas de prevenção já estabelecidas;
CONSIDERANDO a necessidade de correto controle da aplicação
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saúde da população” (art. 30, VII, da CF) e que a execução dos serviços públicos de
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cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à

das primeiras e segundas doses, bem como a necessidade de que a vacinação siga
critérios epidemiológicos definidos pelo PNO Covid do PLANO NACIONAL DE
IMUNIZAÇÃO2;
CONSIDERANDO que o Estado da Paraíba, através da Resolução
CIB -PB Nº 293, de 29 de dezembro de 2021, aprovou a vacinação contra a Covid
-19 na Paraíba para todas as crianças de 5 a 11 anos que se apresentarem,

Ministério da Saúde do imunizante específico para essa faixa etária e com
distribuição de forma proporcional para todos os municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de alertar os pais e responsáveis
sobre a obrigatoriedade e importância da vacinação nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias, assim como sobre as consequências legais para quem
negligencia as recomendações de imunização das crianças, fazendo-os entender
que o atual cenário não depende apenas da análise da questão de liberdade
individual (entre pais e filhos), mas também, e sobretudo, do equilíbrio entre direito
coletivo e individual, na perspectiva de saúde pública;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), são consideradas crianças as pessoas de até doze
anos de idade incompletos;

CONSIDERANDO que o art. 14, § 1º, Lei Federal nº 8.069/1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é claro quanto à obrigatoriedade da
vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, sendo um
direito da criança e um dever dos pais, inerente ao poder familiar (art. 4º), que, se
descumprido, poderá incidir na sanção do art. 249, do referido Diploma Legal;
CONSIDERANDO que vacinação para crianças em relação à Covid19 foi recomendada por Nota Técnica do Ministério da Saúde Nº 02/2022SECOVID/GAB/SECOVID/MS e Nota Técnica Nº 01, de 11 de Janeiro de 2022, da
2

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wpcontent/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf
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pontos de vacinação organizados no Sistema Único de Saúde, após envio pelo
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indistintamente, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis, em todos os

Secretária de Saúde do Estado da Paraíba, através da Gerência Executiva de
Vigilância

em

Saúde

e

Vigilância

Epidemiológica

e

a

Comissão Intergestores Bipartite, instância decisória vinculante do Sistema Único de
Saúde, prevista pelo art. 19-P, II da Lei 8.080/90, previu na Resolução Nº 293/2022CIB/PB a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos no âmbito do estado;
CONSIDERANDO que o art. 201, da referida lei federal, prevê, em

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (VIII) e representar ao
juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas
de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade
civil e penal do infrator, quando cabível (X);

CONSIDERANDO que na ADPF nº 754-DF, o Ministro Ricardo
Lewandowski reconheceu o caráter obrigatório da vacinação de crianças,
determinando que fossem oficiados os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal para que, nos termos do art. 129, II, da CF/88, e do art. 201, VIII e X, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, empreendessem as medidas necessárias
para o cumprimento do disposto nos referidos preceitos normativos quanto à
vacinação de menores contra Covid-19;

RESOLVE

RECOMENDAR

ao

MUNICÍPIO

DE

SÃO

FRANCISCO/PB, nas pessoas de seu/sua Prefeito(a) ou Procurador do município e
às Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e de Ação Social que adotem as
seguintes providências:
1.

Sejam feitas campanhas locais e adotadas medidas para

intensificação da vacinação das crianças com idades de 05 a
11 anos, dentre as quais: a) busca ativa desse público, através
de ações integradas da Secretaria Municipal de Saúde, da
Secretaria Municipal de Ação Social, com participação inclusive
dos CREAS, dos CRAS e dos Conselhos Tutelares; b) busca
ativa desse público pelos agentes comunitários de saúde;
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respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
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seus incisos VII e IX, que com compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo

2.

Sejam criados pontos itinerantes para vacinação das

crianças de 05 a 11 anos em maior situação de vulnerabilidade,
como crianças institucionalizadas, crianças com comorbidades,
entre outros;
3.

Seja observada a seguinte ordem de prioridade de
na

Nota

Técnica

Nº

2/2022-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS e na Nota Técnica nº 01/2022 da
Secretaria de Estado da Saúde-PB, a saber: a) crianças com 5
a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades
(art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de
2021); b) crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF
742); c) crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco
para

evolução

grave

de

COVID-19;

d)

crianças

sem

comorbidades, na seguinte ordem sugerida: d.1 crianças entre
10 e 11anos; d.2 crianças entre 8 e 9 anos; d.3 crianças entre 6
e 7 anos; d.4 crianças com 5 anos;
4.

Seja solicitada a apresentação, no ato da matrícula

escolar, de comprovante vacinal das crianças com faixa etária
já contemplada pela vacinação contra Covid-19, ressaltando-se
que a falta desta vacina ou de outra vacina considerada
obrigatória não impossibilitará a matrícula, porém, a situação
deverá ser regularizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de comunicação imediata, por parte das instituições
de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, por
meio das Promotorias de Justiça da Saúde ou da Infância e
Juventude, devendo os casos de não vacinação serem
acompanhados pelas Promotorias da Criança e da Educação.

ASSINALA-SE O PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS para que o Município
de SÃO FRANCISCO/PB se manifeste acerca do atendimento espontâneo a esta
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estabelecida
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vacinação contra Covid-19 de crianças entre 05 a 11 anos

recomendação, relacionando as medidas que serão tomadas com vistas ao seu
cumprimento, nos termos do art. 27, parágrafo único, IV da Lei nº 8.625/1993;
À Secretaria:
1) Remeta-se com urgência, a presente Recomendação ao (à)
Prefeito (a) ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde, ao

2) Sem prejuízo, solicite-se a entrega da Recomendação via Oficial
de Promotoria, mediante entrega pessoal ou via whatsapp ou e-mail, ao (à)
Prefeito ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde,
ao (à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação
Social;
3) Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
4) Comunique-se ao CAO da criança e adolescente e saúde.
Data e assinatura eletrônicas.

DRA. FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA
Promotora de Justiça

DRA. ANA LUIZA BRAUN ARY
Promotora de Justiça
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através dos e-mails institucionais;
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(à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação Social,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOUSA
2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por
intermédio da 2º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Fernanda Pettersen de
Lucena e da 7º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Ana Luiza Braun Ary, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da
Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº
8.625/93:
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), cabe
ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições
Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes
estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis
Públicas, Inquéritos Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas
a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, em especial, aos relativos à saúde (art. 197,
da CF/88), promovendo todas as medidas necessárias a sua garantia (art. 129,
inciso II, da CF/88);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
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RECOMENDAÇÃO Nº 09/2022

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

7º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO

a

classificação

de

pandemia

do

Novo

Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a situação de
emergência de saúde pública decretada pela Lei nº 13.979/2020, que prevê, em seu
art. 3º, a adoção de medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de
tratamentos médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, dentre

CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, dispõe acerca da importância da
atuação do Ministério Público no enfrentamento do Covid-19;
CONSIDERANDO que a prevenção de mortes em crianças tem
valor elevado quando comparada à prevenção da morte em um adulto e que o
aspecto da proteção indireta, reduzindo casos secundários, deve ser sempre
considerado;
CONSIDERANDO que, consoante boletim epidemiológico nº 95
emitido pelo Ministério da Saúde, compreendido entre 02 de janeiro de 2022 e 08 de
janeiro de 2022, “foram notificados 2.491 casos suspeitos da SIM-P associada à
Covid-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos no território nacional,
desses, 1.450 (58%) casos foram confirmados para SIM-P, 806 (32%) foram
descartados (por não preencherem os critérios de definição de caso ou por ter sido
constatado outro diagnóstico que melhor justifique o quadro clínico) e 235 (9%)
seguem em investigação. Dos casos confirmados 86 evoluíram para óbito (letalidade
de 6%), 1.220 tiveram alta hospitalar e 144 estão com o desfecho em aberto”;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica da Secretaria de Saúde do
Estado da Paraíba (SES) Nº 01/2022, de 11 de janeiro de 2022, dispõe acerca da
vacinação contra Covid-19 em crianças na faixa etária de 05 a 11 anos,
especificando todos os critérios e procedimentos a serem adotados para a
vacinação, os quais devem ser rigorosamente obedecidos;
CONSIDERANDO que, conforme Nota Pública do Conselho Nacional de
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CONSIDERANDO que a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 –

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

outros;

Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União –CNPG, de 27 de
dezembro de 2021, para aprovação da vacinação desse público, dentro dos mais
rigorosos critérios técnicos, “[…] a Anvisa compartilhou os dados dos estudos e
resultados apresentados pela Pfizer com profissionais da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de
Imunologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Com efeito, somente

CONSIDERANDO que o parecer, no qual contém o posicionamento
da SBIm/SBI/SBP sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19
com a vacina Pfizer/BioNTech – 20/12/2021, e a Nota Alerta, emitida pela Sociedade
Brasileira de Pediatria, indicam existirem estudos publicados “mostrando que após
duas doses da vacina Comirnaty em uma apresentação com 10 µg (1/3 da
apresentação utilizada em adolescentes e adultos) as crianças de 5-11 anos
apresentaram uma resposta de anticorpos neutralizantes em concentrações
similares às observadas em adolescentes e adultos de 16-25 anos, preenchendo os
critérios propostos de demonstração de não inferioridade.” e, “Além disso, houve
demonstração de eficácia de 90.7% (IC95%, 67,7 a 98,3%) para a prevenção da
COVID-19 pelo menos 7 dias após a segunda dose e em um período de
aproximadamente 2-3 meses. Não foram observados nestes estudos eventos
adversos graves associados à vacinação, com um perfil de reatogenicidade
favorável”;
CONSIDERANDO que, nos termos da Nota Tripartite1 do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS, “[...]Após a aprovação da vacina para
aplicação em crianças de 5 a 11 anos da fabricante Pfizer-Cominarty pela Anvisa e a
divulgação das recomendações para o processo de vacinação contra a covid-19
nesse público, o Conass, o Conasems e a Anvisa iniciaram esforços conjuntos para
aprimorar essas recomendações e garantir que todas as crianças no País tenham
acesso à vacina de forma segura”;
1

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Nota-Conjunta-do-Conass-eConasems-sobre-inicio-da-campanha-de-vacinacao-contra-Covid-19-para-criancas-1.pdf
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eficácia da vacinação infantil.”;

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

após a cuidadosa apreciação conjunta foi que a Agência concluiu pela segurança e

CONSIDERANDO os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),
assim definidos na Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei
Orgânica da Saúde (LOS), de que a assistência às pessoas deve ser dispensada
por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que “compete aos Municípios prestar, com a

atendimento à saúde é realizada prioritariamente pelo Município, nos termos da Lei
nº 8.080/90 (art. 18, I);
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde
(SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da
Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve
obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República, bem como ao
princípio da continuidade dos serviços públicos e não interrupção dos serviços
públicos essenciais, como informa Celso Ribeiro Bastos: “O serviço público deve ser
prestado de maneira contínua, o que significa dizer que não é passível de
interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste,
o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade,
assim como com eficiência e oportunidade” (in Curso de direito administrativo, 2. ed.
– São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.);
CONSIDERANDO

que,

conforme

o

Plano

Nacional

de

Operacionalização da vacinação contra Covid-19, no atual cenário de grande
complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e segura é reconhecida como
uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à manutenção das
medidas de prevenção já estabelecidas;
CONSIDERANDO a necessidade de correto controle da aplicação
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saúde da população” (art. 30, VII, da CF) e que a execução dos serviços públicos de

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à

das primeiras e segundas doses, bem como a necessidade de que a vacinação siga
critérios epidemiológicos definidos pelo PNO Covid do PLANO NACIONAL DE
IMUNIZAÇÃO2;
CONSIDERANDO que o Estado da Paraíba, através da Resolução
CIB -PB Nº 293, de 29 de dezembro de 2021, aprovou a vacinação contra a Covid
-19 na Paraíba para todas as crianças de 5 a 11 anos que se apresentarem,

Ministério da Saúde do imunizante específico para essa faixa etária e com
distribuição de forma proporcional para todos os municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de alertar os pais e responsáveis
sobre a obrigatoriedade e importância da vacinação nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias, assim como sobre as consequências legais para quem
negligencia as recomendações de imunização das crianças, fazendo-os entender
que o atual cenário não depende apenas da análise da questão de liberdade
individual (entre pais e filhos), mas também, e sobretudo, do equilíbrio entre direito
coletivo e individual, na perspectiva de saúde pública;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), são consideradas crianças as pessoas de até doze
anos de idade incompletos;

CONSIDERANDO que o art. 14, § 1º, Lei Federal nº 8.069/1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é claro quanto à obrigatoriedade da
vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, sendo um
direito da criança e um dever dos pais, inerente ao poder familiar (art. 4º), que, se
descumprido, poderá incidir na sanção do art. 249, do referido Diploma Legal;
CONSIDERANDO que vacinação para crianças em relação à Covid19 foi recomendada por Nota Técnica do Ministério da Saúde Nº 02/2022SECOVID/GAB/SECOVID/MS e Nota Técnica Nº 01, de 11 de Janeiro de 2022, da
2

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wpcontent/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf
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pontos de vacinação organizados no Sistema Único de Saúde, após envio pelo
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indistintamente, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis, em todos os

Secretária de Saúde do Estado da Paraíba, através da Gerência Executiva de
Vigilância

em

Saúde

e

Vigilância

Epidemiológica

e

a

Comissão Intergestores Bipartite, instância decisória vinculante do Sistema Único de
Saúde, prevista pelo art. 19-P, II da Lei 8.080/90, previu na Resolução Nº 293/2022CIB/PB a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos no âmbito do estado;
CONSIDERANDO que o art. 201, da referida lei federal, prevê, em

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (VIII) e representar ao
juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas
de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade
civil e penal do infrator, quando cabível (X);

CONSIDERANDO que na ADPF nº 754-DF, o Ministro Ricardo
Lewandowski reconheceu o caráter obrigatório da vacinação de crianças,
determinando que fossem oficiados os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal para que, nos termos do art. 129, II, da CF/88, e do art. 201, VIII e X, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, empreendessem as medidas necessárias
para o cumprimento do disposto nos referidos preceitos normativos quanto à
vacinação de menores contra Covid-19;

RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB,
nas pessoas de seu/sua Prefeito(a) ou Procurador do município e às Secretarias
Municipais de Saúde, de Educação e de Ação Social que adotem as seguintes
providências:
1.

Sejam feitas campanhas locais e adotadas medidas para

intensificação da vacinação das crianças com idades de 05 a
11 anos, dentre as quais: a) busca ativa desse público, através
de ações integradas da Secretaria Municipal de Saúde, da
Secretaria Municipal de Ação Social, com participação inclusive
dos CREAS, dos CRAS e dos Conselhos Tutelares; b) busca
ativa desse público pelos agentes comunitários de saúde;
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respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
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seus incisos VII e IX, que com compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo

2.

Sejam criados pontos itinerantes para vacinação das

crianças de 05 a 11 anos em maior situação de vulnerabilidade,
como crianças institucionalizadas, crianças com comorbidades,
entre outros;
3.

Seja observada a seguinte ordem de prioridade de
na

Nota

Técnica

Nº

2/2022-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS e na Nota Técnica nº 01/2022 da
Secretaria de Estado da Saúde-PB, a saber: a) crianças com 5
a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades
(art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de
2021); b) crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF
742); c) crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco
para

evolução

grave

de

COVID-19;

d)

crianças

sem

comorbidades, na seguinte ordem sugerida: d.1 crianças entre
10 e 11anos; d.2 crianças entre 8 e 9 anos; d.3 crianças entre 6
e 7 anos; d.4 crianças com 5 anos;
4.

Seja solicitada a apresentação, no ato da matrícula

escolar, de comprovante vacinal das crianças com faixa etária
já contemplada pela vacinação contra Covid-19, ressaltando-se
que a falta desta vacina ou de outra vacina considerada
obrigatória não impossibilitará a matrícula, porém, a situação
deverá ser regularizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de comunicação imediata, por parte das instituições
de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, por
meio das Promotorias de Justiça da Saúde ou da Infância e
Juventude, devendo os casos de não vacinação serem
acompanhados pelas Promotorias da Criança e da Educação.

ASSINALA-SE O PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS para que o Município
de VIEIRÓPOLIS/PB se manifeste acerca do atendimento espontâneo a esta
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estabelecida
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vacinação contra Covid-19 de crianças entre 05 a 11 anos

recomendação, relacionando as medidas que serão tomadas com vistas ao seu
cumprimento, nos termos do art. 27, parágrafo único, IV da Lei nº 8.625/1993;
À Secretaria:
1) Remeta-se com urgência, a presente Recomendação ao (à)
Prefeito (a) ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde, ao

2) Sem prejuízo, solicite-se a entrega da Recomendação via Oficial
de Promotoria, mediante entrega pessoal ou via whatsapp ou e-mail, ao (à)
Prefeito ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde,
ao (à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação
Social;
3) Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
4) Comunique-se ao CAO da criança e adolescente e saúde.
Data e assinatura eletrônicas.

DRA. FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA
Promotora de Justiça

DRA. ANA LUIZA BRAUN ARY
Promotora de Justiça
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através dos e-mails institucionais;
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(à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação Social,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOUSA
2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por
intermédio da 2º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Fernanda Pettersen de
Lucena e da 7º Promotoria de Justiça de Sousa/PB, Dra. Ana Luiza Braun Ary, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, incisos III, VI e IX, da
Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I, e alíneas, da Lei Federal nº
8.625/93:
CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei Federal 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), cabe
ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições
Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes
estaduais ou municipais e, no exercício dessas atribuições, promover Ações Civis
Públicas, Inquéritos Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas
a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e
imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal, em especial, aos relativos à saúde (art. 197,
da CF/88), promovendo todas as medidas necessárias a sua garantia (art. 129,
inciso II, da CF/88);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
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RECOMENDAÇÃO Nº 12/2022

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

7º PROMOTORIA DE JUSTIÇA

nos termos do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO

a

classificação

de

pandemia

do

Novo

Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a situação de
emergência de saúde pública decretada pela Lei nº 13.979/2020, que prevê, em seu
art. 3º, a adoção de medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de
tratamentos médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, dentre

CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, dispõe acerca da importância da
atuação do Ministério Público no enfrentamento do Covid-19;
CONSIDERANDO que a prevenção de mortes em crianças tem
valor elevado quando comparada à prevenção da morte em um adulto e que o
aspecto da proteção indireta, reduzindo casos secundários, deve ser sempre
considerado;
CONSIDERANDO que, consoante boletim epidemiológico nº 95
emitido pelo Ministério da Saúde, compreendido entre 02 de janeiro de 2022 e 08 de
janeiro de 2022, “foram notificados 2.491 casos suspeitos da SIM-P associada à
Covid-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos no território nacional,
desses, 1.450 (58%) casos foram confirmados para SIM-P, 806 (32%) foram
descartados (por não preencherem os critérios de definição de caso ou por ter sido
constatado outro diagnóstico que melhor justifique o quadro clínico) e 235 (9%)
seguem em investigação. Dos casos confirmados 86 evoluíram para óbito (letalidade
de 6%), 1.220 tiveram alta hospitalar e 144 estão com o desfecho em aberto”;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica da Secretaria de Saúde do
Estado da Paraíba (SES) Nº 01/2022, de 11 de janeiro de 2022, dispõe acerca da
vacinação contra Covid-19 em crianças na faixa etária de 05 a 11 anos,
especificando todos os critérios e procedimentos a serem adotados para a
vacinação, os quais devem ser rigorosamente obedecidos;
CONSIDERANDO que, conforme Nota Pública do Conselho Nacional de
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CONSIDERANDO que a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 –

Assinado eletronicamente por: ANA ARY em 21/01/2022 e FERNANDA LUCENA em 21/01/2022

outros;

Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União –CNPG, de 27 de
dezembro de 2021, para aprovação da vacinação desse público, dentro dos mais
rigorosos critérios técnicos, “[…] a Anvisa compartilhou os dados dos estudos e
resultados apresentados pela Pfizer com profissionais da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de
Imunologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Com efeito, somente

CONSIDERANDO que o parecer, no qual contém o posicionamento
da SBIm/SBI/SBP sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19
com a vacina Pfizer/BioNTech – 20/12/2021, e a Nota Alerta, emitida pela Sociedade
Brasileira de Pediatria, indicam existirem estudos publicados “mostrando que após
duas doses da vacina Comirnaty em uma apresentação com 10 µg (1/3 da
apresentação utilizada em adolescentes e adultos) as crianças de 5-11 anos
apresentaram uma resposta de anticorpos neutralizantes em concentrações
similares às observadas em adolescentes e adultos de 16-25 anos, preenchendo os
critérios propostos de demonstração de não inferioridade.” e, “Além disso, houve
demonstração de eficácia de 90.7% (IC95%, 67,7 a 98,3%) para a prevenção da
COVID-19 pelo menos 7 dias após a segunda dose e em um período de
aproximadamente 2-3 meses. Não foram observados nestes estudos eventos
adversos graves associados à vacinação, com um perfil de reatogenicidade
favorável”;
CONSIDERANDO que, nos termos da Nota Tripartite1 do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS, “[...]Após a aprovação da vacina para
aplicação em crianças de 5 a 11 anos da fabricante Pfizer-Cominarty pela Anvisa e a
divulgação das recomendações para o processo de vacinação contra a covid-19
nesse público, o Conass, o Conasems e a Anvisa iniciaram esforços conjuntos para
aprimorar essas recomendações e garantir que todas as crianças no País tenham
acesso à vacina de forma segura”;
1

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Nota-Conjunta-do-Conass-eConasems-sobre-inicio-da-campanha-de-vacinacao-contra-Covid-19-para-criancas-1.pdf
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eficácia da vacinação infantil.”;
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após a cuidadosa apreciação conjunta foi que a Agência concluiu pela segurança e

CONSIDERANDO os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),
assim definidos na Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, denominada Lei
Orgânica da Saúde (LOS), de que a assistência às pessoas deve ser dispensada
por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
CONSIDERANDO que “compete aos Municípios prestar, com a

atendimento à saúde é realizada prioritariamente pelo Município, nos termos da Lei
nº 8.080/90 (art. 18, I);
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde
(SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da
Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a administração pública municipal deve
obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República, bem como ao
princípio da continuidade dos serviços públicos e não interrupção dos serviços
públicos essenciais, como informa Celso Ribeiro Bastos: “O serviço público deve ser
prestado de maneira contínua, o que significa dizer que não é passível de
interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste,
o que implica ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade,
assim como com eficiência e oportunidade” (in Curso de direito administrativo, 2. ed.
– São Paulo: Saraiva, 1996, p. 165.);
CONSIDERANDO

que,

conforme

o

Plano

Nacional

de

Operacionalização da vacinação contra Covid-19, no atual cenário de grande
complexidade sanitária mundial, uma vacina eficaz e segura é reconhecida como
uma solução em potencial para o controle da pandemia, aliada à manutenção das
medidas de prevenção já estabelecidas;
CONSIDERANDO a necessidade de correto controle da aplicação

Documento 2022/0000077538 criado em 21/01/2022 às 07:55
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/f3910f91c091a74f6694e3e46653ebbd

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.003361
Documento 2022/0000079928 criado em 21/01/2022 às 10:58
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/d856da85e8f5b1fd9dba76d54fc1bbff

Assinado eletronicamente por: FABIANA LOBO em 21/01/2022

saúde da população” (art. 30, VII, da CF) e que a execução dos serviços públicos de
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cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à

das primeiras e segundas doses, bem como a necessidade de que a vacinação siga
critérios epidemiológicos definidos pelo PNO Covid do PLANO NACIONAL DE
IMUNIZAÇÃO2;
CONSIDERANDO que o Estado da Paraíba, através da Resolução
CIB -PB Nº 293, de 29 de dezembro de 2021, aprovou a vacinação contra a Covid
-19 na Paraíba para todas as crianças de 5 a 11 anos que se apresentarem,

Ministério da Saúde do imunizante específico para essa faixa etária e com
distribuição de forma proporcional para todos os municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de alertar os pais e responsáveis
sobre a obrigatoriedade e importância da vacinação nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias, assim como sobre as consequências legais para quem
negligencia as recomendações de imunização das crianças, fazendo-os entender
que o atual cenário não depende apenas da análise da questão de liberdade
individual (entre pais e filhos), mas também, e sobretudo, do equilíbrio entre direito
coletivo e individual, na perspectiva de saúde pública;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), são consideradas crianças as pessoas de até doze
anos de idade incompletos;

CONSIDERANDO que o art. 14, § 1º, Lei Federal nº 8.069/1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é claro quanto à obrigatoriedade da
vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, sendo um
direito da criança e um dever dos pais, inerente ao poder familiar (art. 4º), que, se
descumprido, poderá incidir na sanção do art. 249, do referido Diploma Legal;
CONSIDERANDO que vacinação para crianças em relação à Covid19 foi recomendada por Nota Técnica do Ministério da Saúde Nº 02/2022SECOVID/GAB/SECOVID/MS e Nota Técnica Nº 01, de 11 de Janeiro de 2022, da
2

Disponível em: https://www.conasems.org.br/wpcontent/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf
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pontos de vacinação organizados no Sistema Único de Saúde, após envio pelo
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indistintamente, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis, em todos os

Secretária de Saúde do Estado da Paraíba, através da Gerência Executiva de
Vigilância

em

Saúde

e

Vigilância

Epidemiológica

e

a

Comissão Intergestores Bipartite, instância decisória vinculante do Sistema Único de
Saúde, prevista pelo art. 19-P, II da Lei 8.080/90, previu na Resolução Nº 293/2022CIB/PB a vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos no âmbito do estado;
CONSIDERANDO que o art. 201, da referida lei federal, prevê, em

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (VIII) e representar ao
juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas
de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade
civil e penal do infrator, quando cabível (X);

CONSIDERANDO que na ADPF nº 754-DF, o Ministro Ricardo
Lewandowski reconheceu o caráter obrigatório da vacinação de crianças,
determinando que fossem oficiados os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito
Federal para que, nos termos do art. 129, II, da CF/88, e do art. 201, VIII e X, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, empreendessem as medidas necessárias
para o cumprimento do disposto nos referidos preceitos normativos quanto à
vacinação de menores contra Covid-19;

RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS/PB,
nas pessoas de seu/sua Prefeito(a) ou Procurador do município e às Secretarias
Municipais de Saúde, de Educação e de Ação Social que adotem as seguintes
providências:
1.

Sejam feitas campanhas locais e adotadas medidas para

intensificação da vacinação das crianças com idades de 05 a
11 anos, dentre as quais: a) busca ativa desse público, através
de ações integradas da Secretaria Municipal de Saúde, da
Secretaria Municipal de Ação Social, com participação inclusive
dos CREAS, dos CRAS e dos Conselhos Tutelares; b) busca
ativa desse público pelos agentes comunitários de saúde;
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respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
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seus incisos VII e IX, que com compete ao Ministério Público “zelar pelo efetivo

2.

Sejam criados pontos itinerantes para vacinação das

crianças de 05 a 11 anos em maior situação de vulnerabilidade,
como crianças institucionalizadas, crianças com comorbidades,
entre outros;
3.

Seja observada a seguinte ordem de prioridade de
na

Nota

Técnica

Nº

2/2022-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS e na Nota Técnica nº 01/2022 da
Secretaria de Estado da Saúde-PB, a saber: a) crianças com 5
a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades
(art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de
2021); b) crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF
742); c) crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco
para

evolução

grave

de

COVID-19;

d)

crianças

sem

comorbidades, na seguinte ordem sugerida: d.1 crianças entre
10 e 11anos; d.2 crianças entre 8 e 9 anos; d.3 crianças entre 6
e 7 anos; d.4 crianças com 5 anos;
4.

Seja solicitada a apresentação, no ato da matrícula

escolar, de comprovante vacinal das crianças com faixa etária
já contemplada pela vacinação contra Covid-19, ressaltando-se
que a falta desta vacina ou de outra vacina considerada
obrigatória não impossibilitará a matrícula, porém, a situação
deverá ser regularizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de comunicação imediata, por parte das instituições
de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, por
meio das Promotorias de Justiça da Saúde ou da Infância e
Juventude, devendo os casos de não vacinação serem
acompanhados pelas Promotorias da Criança e da Educação.

ASSINALA-SE O PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS para que o Município
de POÇO DANTAS/PB se manifeste acerca do atendimento espontâneo a esta
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estabelecida
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vacinação contra Covid-19 de crianças entre 05 a 11 anos

recomendação, relacionando as medidas que serão tomadas com vistas ao seu
cumprimento, nos termos do art. 27, parágrafo único, IV da Lei nº 8.625/1993;
À Secretaria:
1) Remeta-se com urgência, a presente Recomendação ao (à)
Prefeito (a) ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde, ao

2) Sem prejuízo, solicite-se a entrega da Recomendação via Oficial
de Promotoria, mediante entrega pessoal ou via whatsapp ou e-mail, ao (à)
Prefeito ou Procurador do Município, ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde,
ao (à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação
Social;
3) Publique-se no Diário Oficial Eletrônico.
4) Comunique-se ao CAO da criança e adolescente e saúde.
Data e assinatura eletrônicas.

DRA. FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA
Promotora de Justiça

DRA. ANA LUIZA BRAUN ARY
Promotora de Justiça
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através dos e-mails institucionais;
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(à) Secretário Municipal de Educação e ao (à) Secretária Municipal de Ação Social,

21/01/2022

Email – Gabriela Oliveira Liberato – Outlook

ENC: Registrado: OFÍCIO ELETRÔNICO 256_2022 ADPF 754 Procurador-Geral de
Justiça do Estado da Paraíba_URGENTE
PROTOCOLO JUDICIAL <Protocolojudicial@stf.jus.br>
Sex, 21/01/2022 13:43
Para: Gabriela Oliveira Liberato <gabriela.liberato@stf.jus.br>

Protocolo Judicial
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Processamento Inicial
Supremo Tribunal Federal
protocolojudicial@stf.jus.br
Fones: (61) 3217-3629/3628/3627

Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o meio ambiente e no comprometimento com os custos.

De: Atendimento <atendimento@s .jus.br>
Enviado: sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 13:12
Para: PROTOCOLO JUDICIAL <Protocolojudicial@s .jus.br>
Assunto: Enc: Registrado: OFÍCIO ELETRÔNICO 256_2022 ADPF 754 Procurador-Geral de Jus ça do Estado da
Paraíba_URGENTE

Prezados,
Encaminhamos para análise e providências. Acompanha 9 anexos.
Atenciosamente,
Central do Cidadão
Supremo Tribunal Federal – STF
Anexo II - Térreo - Sala C/011 - Brasília (DF) – 70175-900
((61) 3217-4465

De: comunicacaosej
Enviado: sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 12:38
Para: Atendimento; G-GABSEJ
Assunto: ENC: Registrado: OFÍCIO ELETRÔNICO 256_2022 ADPF 754 Procurador-Geral de Jus ça do Estado da
Paraíba_URGENTE

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGI0ZTRiM2QyLWMwZDItNDJjYi04NDE3LTMyNjQwZWMwNDYwMQAQAGKyOENgjORGlQs5tBcP… 1/3
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Email – Gabriela Oliveira Liberato – Outlook

De ordem, encaminho para ciência e providências cabíveis.
Atenciosamente
Expedição de Comunicações Processuais e Autos de Processos Físicos
Coordenadoria de Processamento Final
Secretaria Judiciária

De: Gabinete Procurador Geral do Procurador Geral <pgj@mppb.mp.br>
Enviada em: sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 12:34
Para: comunicacaosej <comunicacaosej@s .jus.br>
Assunto: Re: Registrado: OFÍCIO ELETRÔNICO 256_2022 ADPF 754 Procurador-Geral de Jus ça do Estado da
Paraíba_URGENTE
De ordem da Procuradora-Geral de Jus ça em exercício, envio resposta com documentação anexa.
Respeitosamente,
Marina Calzavara da Nóbrega
Técnica MInisterial
Em qua., 19 de jan. de 2022 às 16:22, comunicacaosej <comunicacaosej@s
- - -.jus.br>
- escreveu:

E-

R

™

|E

C

Este é um Email Registrado™ enviado por comunicacaosej.

Supremo Tribunal Federal
URGENTE
De ordem, encaminho-lhe, para ciência e adoção das providências cabíveis, o OFÍCIO
ELETRÔNICO 256_2022 ADPF 754 Procurador-Geral de Jus ça do Estado da Paraíba_URGENTE
Informo que os canais oﬁciais do Supremo Tribunal Federal para recebimento de
informações são: malote digital, fax (61- 3217-7921/7922), Correios (Protocolo Judicial do
Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes s/n, Brasília/DF, CEP 70175-900) e
Pe cionamento Eletrônico (tratando-se de partes ou advogados).
Nos termos do art. 9º da Resolução/STF nº 661, de 9 de fevereiro de 2020, o sistema de
mensagem eletrônica registrada não se presta ao envio de informações ou peças processuais ao STF.

Atenciosamente,
Secretaria Judiciária
Supremo Tribunal Federal
Tel: (61) 3217-3612

(envio por mensagem eletrônica registrada, nos termos da Resolução/STF nº 661, de 2020)
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