
RECOMENDAÇÃO

                

REFERÊNCIA: Observância da obrigatoriedade da imunização das
crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19, face a autorização da
ANVISA e recomendação das autoridades sanitárias, assim como
as consequências advindas com a negativa dos pais e/ou
responsáveis.

O , por meio daMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Promotora de Justiça que subscreve a presente Recomendação, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição Federal; art. 25, IV, alínea

"a", da Lei Federal n.º 8.625/93, art. 4.º, inciso IV, alínea "a", da Lei Estadual n.º 12/94 e

art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 7.347/85;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses

difusos, coletivos, sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da

Constituição Federal, entre os quais o direito à saúde, previsto no artigo 196 do mesmo

diploma, sendo certo que a vida é o bem maior a ser protegido pela ordem jurídica,

devendo ser prioridade para todo gestor público, sobretudo em época de pandemia;

CONSIDERANDO que o STJ, no julgamento do RESp 1681690, afirmou que a

disciplina do direito à saúde encontra na jurisprudência pátria correspondência com o

próprio direito à vida, de forma que a característica da indisponibilidade do direito já

decorre dessa premissa firmada;

CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

declarou pandemia para o novo coronavírus, ou seja, momento em que uma doença se
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espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos, bem

como a situação de calamidade pública imposta ao Estado de Pernambuco com a

chegada da pandemia da COVID-19, com edição de vários atos normativos, em especial

o Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020, que regulamenta, no Estado de

Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme previsto na

Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Governo Estadual, pela Secretaria

de Estado da Saúde e pela Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde de Pernambuco,

para conter a disseminação da pandemia;

CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Governo Estadual, pela Secretaria

de Estado da Saúde e pela Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde de Pernambuco,

para conter a disseminação da pandemia;

CONSIDERANDO que dados epidemiológicos comprovam a diminuição do

número de casos graves e mortes de pessoas infectadas com a COVID-19, fatores estes

atribuídos, indiscutivelmente, ao avanço da vacinação dos grupos prioritários e público

em geral;

CONSIDERANDO que indicadores demonstram que a vacinação em massa tem

sido capaz de frear o avanço da COVID-19 em vários países;

CONSIDERANDO que inobstante os resultados decorrentes do avanço da

vacinação no estado, dados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco ainda
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demonstram “bolsões” de não vacinados, seja para a dose de reforço, seja para a

primeira dose dos imunizantes disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunização

– PNI;

CONSIDERANDO o teor da Resolução CNMP nº 164/2017, que disciplina a

expedição de recomendações pelo Ministério Público brasileiro, definindo no seu art. 1º

que “a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por

intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre

determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar

de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de

relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela

instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou

correção de condutas”;

CONSIDERANDO o que dispõe no artigo 196, caput, da 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

; ouniversal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

qual também determina a prestação dos serviços do Sistema Único de Saúde

diretamente pelo Poder Público;

CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º, da Lei 8.080/90, está incluída no

campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações de vigilância

epidemiológica, que se entende como um conjunto de ações que proporcionam o

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
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CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, inciso VII, da Lei 8.080/90, as ações e

serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros princípios, a utilização da

epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a

orientação programática;

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90, em seu art. 18, preconiza que à direção

municipal do Sistema Único 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;

CONSIDERANDO que no dia 16 de dezembro de 2021, a ANVISA aprovou a

indicação da vacina Pfizer/Comirnaty para imunização contra COVID-19 em crianças de

5 a 11 anos de idade;

CONSIDERANDO que no dia 20 de janeiro de 2022, a Diretoria Colegiada da

ANVISA aprovou, por unanimidade, o uso pediátrico emergencial da CoronaVac, para a

inclusão de nova faixa etária em bula, concedida especificamente para o público

compreendido entre 6 e 17 anos, crianças e adolescentes não imunocomprometidos; 

CONSIDERANDO que, com base em ampla e sólida fundamentação, concluiu-se

que “assim como em outras faixas etárias, as crianças com idade entre 5 e 11 anos em

risco de desenvolver a forma grave da COVID-19 devem ser consideradas como grupo

prioritário para vacinação”;

CONSIDERANDO que a SECOVID emitiu, em 05/01/2022, a Nota Técnica nº 2

/2022-SECOVID/GAB/MS9, concluindo no item 9.1 pela recomendação “de inclusão da

vacina Comirnaty, de forma não-obrigatória, para esta faixa etária, naqueles que não
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possuam contra-indicações, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação

, estabelecendo faixas de prioridade, exigindo-se dos pais oucontra a Covid-19”

responsáveis que manifestem a sua concordância com a vacinação;

CONSIDERANDO que Resolução CIB/PE nº 5.656, de 11 de janeiro de 2022,

recomendou “a vacinação contra a COVID19 para todas as crianças de 5 a 11 anos,

ressalvadas as que possuam contraindicações, de acordo com o deferimento do pedido de

ampliação de uso do imunizante Comirnaty para esse público, cuja segurança e eficácia

foi atestada pela ANVISA, nos termos do art. 3º, inciso III, alínea “d”, da Lei 13.979, de 06

; de fevereiro de 2020”

CONSIDERANDO que a própria SECOVID, com base em dados do IBGE,

informou que há 20 milhões de crianças com idade entre 5 e 11 anos no Brasil (público-

alvo da vacinação), sendo notificados nessa faixa etária no “E-SUS Notifica”, 565.913

casos e 286 óbitos por COVID-19, até a data de 6 de dezembro de 2021, consistindo

em um número de casos não negligenciável;

CONSIDERANDO que já foram administradas milhões de doses desses

imunizantes nesse público-alvo, com esmagadora estatística de segurança e eficácia,

havendo relatos de eventos adversos na grande maioria de forma leve, corroborando o

custo-benefício da sua utilização nos infantes;

CONSIDERANDO que o processo de avaliação da ampliação do público-alvo

contou com o acompanhamento de grupo de especialistas em pediatria e imunologia,

além das contribuições de entidades acreditadas, a exemplo da Associação Brasileira de

Saúde Coletiva (Abrasco), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT),

Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);
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CONSIDERANDO que para controlar a disseminação de doenças

infectocontagiosas que podem ocasionar no indivíduo sequelas graves ou até mesmo a

morte, TODOS devem procurar a única forma eficaz de prevenção que é através da

vacinação, cujos critérios de indicação são revisados periodicamente pelo Ministério da

Saúde e levam em conta características clínicas da doença, idade, ocorrência de surtos,

além de outros aspectos epidemiológicos;

CONSIDERANDO a importância das vacinas na promoção do controle das

doenças preveníveis por imunização, porquanto, como propugna a Lei 8.080/90 (Lei

Orgânica do Sistema Único de Saúde – SUS), o dever do Estado de garantir a saúde

consiste na formulação e execução de políticas não somente dirigidas à recuperação,

mas também à promoção da saúde e à redução de riscos de doenças e de outros

agravos;

CONSIDERANDO a importância da atuação do poder público em saúde

preventiva e o cumprimento das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para

cobertura vacinal, como instrumento de melhoria na qualidade de vida e saúde dos

cidadãos;

CONSIDERANDO a necessidade de avanço da vacinação contra a COVID-19,

única forma eficaz, pelo menos até o presente momento, de contenção da pandemia e

retorno mais rápido e seguro da normalidade da vida cotidiana; 

CONSIDERANDO a disposição do artigo 27, inciso IV, e § único, inciso IV, da Lei

Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao Ministério Público

expedir recomendação administrativa, às “entidades que exerçam outra função

delegada do Estado ou do Município ou executem serviço de relevância pública”;
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, caput, e

a Lei nº 8.069/90, em seu art. 4º, caput, estabelecem, como dever da família, da

sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,

dentre outros, os direitos referentes à saúde e à educação;

CONSIDERANDO que o estatuto protetivo determina que nenhuma criança ou

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, punido na forma da lei

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (art. 5º, Lei nº

8.069/90);

CONSIDERANDO que o do §1º do art 14 do Estatuto da Criança e do

Adolescente   prevê a obrigatoriedade da vacinação das crianças, nos casos

recomendados pelas autoridades sanitárias;

CONSIDERANDO que incumbe aos pais os deveres de sustento, guarda e

educação dos filhos menores, nos termos do art. 22 do ECA;

CONSIDERANDO ser dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou

violação dos direitos da criança e do adolescente (art. 70, caput, do ECA);

CONSIDERANDO que constitui infração administrativa, prevista no art. 249 do

ECA, a conduta de descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder

familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade

judiciária ou Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº 13.770, de 18 de maio de 2009,

que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinação para

fins de cadastro, matrícula e renovação da matrícula dos alunos nos estabelecimentos

de ensino público ou privado no âmbito do Estado de Pernambuco;
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CONSIDERANDO que a citada lei dispõe, em seu art. 1º, que a apresentação da

Carteira de Vacinação constitui requisito obrigatório para o cadastro, a matrícula ou

renovação desta nas instituições de ensino públicas ou privadas, até a 9° (nona) série

do ensino fundamental, no âmbito do Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO que a não apresentação da Carteira de Vacinação não

impedirá o cadastro, a matrícula ou a renovação da matrícula da criança, concedendo o

prazo de 06 (seis) meses aos responsáveis legais para regularizar a Carteira de

Vacinação, bem como as vacinas obrigatórias que estejam atrasadas e reapresentá-la

perante a instituição de ensino, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei Estadual nº 13.770

/2009;

CONSIDERANDO que o mesmo dispositivo legal prescreve, em seu § 2º, que

“caso os responsáveis legais não apresentem a Carteira de Vacinação ou não

regularizem as vacinas obrigatórias no prazo de 06 meses, deverá a escola notificar os

responsáveis legais para fazê-lo e, se no prazo de 30 dias, a situação não for

regularizada perante a instituição de ensino, esta, obrigatoriamente, deverá comunicar

o fato ao Conselho Tutelar e/ou ao Ministério Público Estadual”;

CONSIDERANDO o teor da Instrução Normativa SEE Nº 007/2017, da Secretaria

de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco (SEE), que estabelece procedimentos

e normas para a realização do Cadastro Escolar e da Matrícula do(a) estudante, na

Educação Básica da Rede Estadual de Ensino do Estado de Pernambuco;

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GRAVATÁ

Procedimento nº 02262.000.032/2022 — Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas

Documento assinado digitalmente por Fernanda Henriques da Nóbrega em 30/01/2022 20h37min.

R. Zuleide Galvão Lins, 100, Bairro Santa Luzia, CEP 55642011, Gravatá, Pernambuco
Tel. (081) 35339816 — E-mail pjgravata@mppe.mp.br



CONSIDERANDO que a mencionada normativa elenca, em seu art. 20, inc. VII,

elenca a cópia da carteira de vacinação para estudantes do Ensino Fundamental como

um dos documentos de apresentação obrigatória para a efetivação da matrícula (Lei

Estadual nº 13.770 de 18/05/2009); 

CONSIDERANDO o conteúdo da Nota Técnica Conjunta GNDH-CNPG nº 01

/2022, que, por meio das Comissões Permanentes da Defesa da Saúde (COPEDS), da

Infância e Juventude (COPEIJ) e da Educação (COPEDUC), integrantes do Grupo

Nacional de Direitos Humanos (GNDH), abordou diversas questões envolvendo a

vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19;

CONSIDERANDO que compete aos Promotores de Justiça com atribuição na

defesa da saúde o ajuizamento de ações cíveis e a expedição de recomendações

visando a escorreita interpretação e cumprimento das normas sanitárias, notadamente

as referentes ao enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Ministério Público a defesa da

ordem jurídica e dos direitos assegurados na Constituição Federal, devendo promover

as medidas necessárias à sua garantia:

CONSIDERANDO, por fim, o teor da Recomendação PGJ nº 02/2022, que

recomenda aos Promotores de Justiça do Estado de Pernambuco a adoção de

providências no sentido de que seja observada a obrigatoriedade da imunização das

crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19, face a autorização da ANVISA e

recomendação das autoridades sanitárias, assim como as consequências advindas com

a negativa dos pais e/ou responsáveis;

RESOLVE:
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I –  ao Exmo. Sr. Prefeito, ao Secretário (a) (s) de Saúde,RECOMENDAR

Educação, Ação Social e Conselho Tutelar do Município de Gravatá o seguinte:

1. Seja garantido às crianças na faixa etária dos 5 aos 11 anos o direito à

imunização contra a COVID-19, respeitada a ordem de prioridade estabelecida pelas

autoridades sanitárias, conforme autorização expedida pela ANVISA quanto ao uso dos

imunizantes Pfizer/Comirnaty e CoronaVac, além das expressas recomendações das

autoridades sanitárias federal e estadual, nos termos do disposto no artigo 14, § 1°, do

Estatuto da Criança e do Adolescente;

2. Sejam adotadas medidas que visem à completa imunização desse público-

alvo, uma vez que os diversos atos normativos emanados das autoridades sanitárias,

conjugados com dispositivos legais em vigor, indicam que a vacina contra a COVID-19

para essa faixa etária é obrigatória em todo o território nacional, observados ainda os

contornos das decisões do STF na ADI 6.578/DF, RE n. 1.267.879/SP e do Tema 1103 da

referida corte constitucional, que estabeleceu a tese de que “é constitucional a

obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de

vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações

ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de

determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em

consenso médico científico, não se caracterizando em tais casos, violação à

liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem

;tampouco ao poder familiar”

3. Sejam adotadas providências no sentido de garantir ao público-alvo

imunização contra a COVID-19 com as vacinas indicadas para a faixa etária elegida, ou

seja, de 5 anos somente com o imunizante da Pfizer/Comirnaty, e, de 6 a 11 anos com
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os imunizantes da Pfizer/Comirnaty e da CoronaVac (desde que não

imunocomprometidos nesta última hipótese), evitando assim erros vacinais e reações

adversas desconhecidas dos fabricantes e das autoridades sanitárias;

4. A realização de ampla divulgação da importância da imunização contra a

COVID-19 nesse público-alvo, com a veiculação de conteúdo destinado a convocar a

população para a vacinação nas unidades de saúde local, especialmente nas escolas,

que deverão ser utilizadas como centros avançados/itinerantes de vacinação;

5. Oficiem-se os estabelecimentos de ensino públicos e privados localizados nas

respectivas circunscrições ministeriais, a fim de que: 

a) Sem prejuízo da apresentação da Caderneta de Vacinação, também solicitem

o comprovante de vacinação da COVID-19, para fins de cadastro, matrícula e renovação

da matrícula dos alunos;

b) Cientifiquem as instituições de ensino para que, em caso de descumprimento,

expeçam notificação aos responsáveis legais para fazê-lo, fazendo concomitantemente

a comunicação do fato ao Conselho Tutelar e/ou ao Ministério Público Estadual, para

adoção das providências cabíveis, não sendo a ausência de apresentação da caderneta

de vacinação e do comprovante da vacinação da COVID-19 impedimento à matrícula

ou à frequência escolar; 

6. Oficiem-se os Conselhos Tutelares localizados nas respectivas circunscrições

ministeriais, a fim de que:
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a) Ao receberem uma denúncia, notificação ou representação contra os pais ou

responsáveis relativas à não oferta da vacina da COVID-19, os notifiquem para

comparecimento à sede do Conselho Tutelar, aconselhando-os sobre a importância da

vacinação, aplicando, no que couber, as medidas previstas no art. 129, I a VII, do ECA;

b) estabeleçam, após atendimento, um prazo máximo de 15 (quinze) dias,  para

encaminhamento ao local de vacinação;

c) findo o prazo fixado, e, no caso de descumprimento, sem prejuízo da medida

prevista no art. 129, VII, do ECA, representem à Autoridade Judiciária (com fundamento

no 136, III, b, do ECA) ou ao Ministério Público (com fundamento no artigo 136, IV, do

ECA).

II – REMETA-SE cópia desta Recomendação:

Exmo. Sr. Prefeito, ao Secretário (a) (s) de Saúde, Educação, Ação Social e

Conselho Tutelar do Município de Gravatá, para conhecimento e cumprimento;

Às rádios locais para conhecimento e divulgação;

Ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;

Aos Centros de Apoio Operacional às Promotorias da Saúde, Educação e Infância

e Juventude do MPPE, para conhecimento e registro;

À Secretaria-Geral do Ministério Público para a devida publicação no Diário

Eletrônico do MPPE; 

Ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal, para ciência do

conteúdo da presente recomendação.
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Levando em consideração o teor da Recomendação CGMP nº 005/2020,

bem como a urgência das ações destinadas ao enfrentamento da pandemia do

Coronavírus, FIXA-SE o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, prazo

este no qual SOLICITA aos destinatários que se manifestem sobre o acatamento

da presente recomendação, com especial destaque ao sentimento de colaboração

que se faz necessário entre o Ministério Público e os órgãos solicitados, sejam eles

governamentais ou não governamentais, dada a gravidade e excepcionalidade da

situação ora enfrentada por toda sociedade, devendo encaminhar a esta

Promotoria de Justiça, através do e-mail 2pjgravata@mppe.mp.br, as

providências adotadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.

Gravatá/PE, 30 de janeiro de 2022.

Fernanda Henriques da Nóbrega

Promotora de Justiça
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