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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA 

DE XXXX  

 

 - Modelo de representação pela prática da infração administrativa prevista no 

art. 249, do ECA (descumprimento de dever inerente ao poder familiar - 

vacinação infantil contra covid-19). 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seu(sua) 

Promotor(a) de Justiça que ao final subscreve, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo o art. 127, da Constituição Federal, art. 176 do Código de Processo 

Civil e com fulcro nos arts. 194,  201, inciso X, e 249, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto 

da Criança e do Adolescente, bem como, com lastro nos autos de XXX nº XXXX, 

instaurado nesta Promotoria de Justiça, vem perante V. Exa. oferecer 

REPRESENTAÇÃO pela prática de infração administrativa às normas de proteção 

à criança e ao adolescente, cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em face de: 

 

XXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e 

domiciliado à Rua XXXXXXX, nº XXX, bairro XXXXX, nesta cidade, e 

 

XXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e 

domiciliada à Rua XXXXXXXX, nº XXX, bairro XXXXX, nesta cidade, pelos seguintes 

motivos de fato e de direito:  

 

I - Dos Fatos: 
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XXXXXXX e XXXXXX, acima qualificados, são genitores da criança 

XXXX, de X anos de idade (cópia da certidão de nascimento, anexa) e, consoante se 

depreende dos documentos de fls. X, a criança ainda não foi vacinada contra a 

COVID-19, mesmo estando inserida na parcela da população cuja vacinação já foi 

autorizada e recomendada pelas autoridades sanitárias, bem como disponibilizada 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Assim, embora tenham sido realizadas diligências pela rede de 

proteção (Notificação da Instituição de Ensino, Aplicação de Medida Protetiva pelo 

Conselho Tutelar, bem como pela própria Promotoria de Justiça no sentido de 

conscientizar os representados sobre a importância da vacinação para assegurar 

a saúde do seu filho, o(s) genitor(es) (ou responsáveis) recusam-se a encaminhar 

a criança à imunização, a qual foi disponibilizada neste Município desde xxxx. 

(expor as diligências realizadas pela rede de proteção e eventuais alegações dos 

pais ou responsáveis). 

O órgão ministerial procedeu à tentativa de resolução pacífica 

do conflito, tendo notificado os pais (ou os(as) responsáveis) para 

comparecimento perante a Promotoria de Justiça, e prestados os esclarecimentos, 

a fim de entender os motivos da resistência oferecida, além de identificar se há 

alguma contraindicação médica à vacina, entre outros pontos. Contudo, os pais não 

compareceram (ou apontar outro motivo) (É importante que o membro do Ministério 

Público analise com parcimônia eventual atestado médico apresentado pelos pais ou 

responsáveis que contraindique a vacinação. É necessário que este atestado tenha 

fundamentação técnica idônea, não bastando apenas a eventual posição contrária do médico à 

vacinação em crianças. No caso de dúvida a respeito dos fundamentos apresentados, é viável o 

ajuizamento da competente ação para que seja realizada perícia por médico independente, 

indicado pelo Juízo - cf. orientações NT 02/2022-CNPG ou mesmo solicitar a avaliação técnica da 

equipe médica do CAOP da Saúde Pública). 

 

II - Do Direito: 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988 inaugurou-se no 

ordenamento pátrio a doutrina da proteção integral, a qual estabelece que  “é 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde [...]”, além de prever o dever do 

Estado de garantir a saúde coletiva mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, na forma dos arts. 196 e 

227 da Constituição Federal.  

O escopo maior do texto constitucional é preservar todos os 

direitos inerentes ao ser humano, com especial atenção aos direitos afetos à 

infância e juventude, pois tratam-se de direitos subjetivos que visam o  completo 

e sadio desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social de crianças e 

adolescentes, preservando-se, assim, sua dignidade e liberdade. 

Tais direitos, igualmente previstos no ECA (art. 4º), reproduzem 

as diretrizes para a proteção integral, estabelecida na Constituição Federal, com 

vistas a atender o propósito de alterar a situação jurídica de crianças e 

adolescentes de meros objetos para sujeitos de direito, consoante disciplina o 

artigo 5º do aludido diploma legal: “nenhuma criança ou adolescente será objeto 

de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 

seus direitos fundamentais”. 

Desse modo, verifica-se o dever de todos, em especial do Poder 

Público, de assegurar os meios adequados ao regular exercício dos direitos 

fundamentais pela população infantojuvenil (cf. arts. 7º, 15, 17, 18, 19 e 70, Lei 

Federal nº 8.069/90), levando-se em conta os fins sociais a que a Lei se dirige, as 

exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a 

condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento 

(cf. art. 6º, da Lei Federal nº 8.069/90). 

Dentre as prerrogativas asseguradas às crianças e aos 

adolescentes encontra-se a saúde, e a concretização desse direito pressupõe o 
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acesso aos serviços públicos (art. 7º do ECA) que deve ser executado 

preferencialmente mediante políticas públicas de caráter preventivo (cf. artigo 

198, inciso II da Carta Magna), com destaque para os programas de imunização 

(vacinação) previstos na Lei Federal 6.259/75 (recepcionada pelo sistema 

constitucional estabelecido em 1988).     

Sobre a vacinação, a legislação vigente determina que “é 

obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades 

sanitárias”, conforme dispõe o art. 14, par. 1º da Lei Federal 8.069/90.   

Diante da situação pandêmica atual, a vacinação foi prevista 

como uma das medidas profiláticas a ser adotada pelas autoridades sanitárias, no 

âmbito de suas competências, para o enfrentamento à emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente da COVID-19, nos termos do art. 

3º, inc. III, “d”, da Lei Federal n. 13.979/2020.  

Referido direito à imunização também foi assentado em decisão 

plenária unânime do STF, no RE 1.267.879/SP, julgado em 17/12/2020, Rel. Min. 

Luís Roberto Barroso. Desse modo, a imunização de crianças, quando 

recomendada pelas autoridades sanitárias e após atestada a segurança e eficácia 

da vacina, é considerada legalmente uma providência essencial à saúde/vida e, 

portanto, inquestionavelmente, direito fundamental da criança e dever da família, 

da sociedade e do Estado. 

Outrossim, cumpre destacar que a autoridade sanitária 

brasileira responsável por regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e 

serviços que envolvam risco à saúde pública, notadamente a produção e 

distribuição de vacinas, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 

consoante se extrai da Lei n° 9.782/99 (art. 8º, par. 1º, inc. VII).  
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No exercício desta prerrogativa, a ANVISA expediu a Resolução 

RE nº 4.678/20211 e o Comunicado nº 01/20212, aprovando a indicação da vacina 

Pfizer/Comirnaty para imunização contra COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos, 

bem como recomendando que “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”. 

Neste diapasão, o Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à 

Coid-19 (SECOVID/MS) – órgão do Ministério da Saúde, criado pelo Decreto nº 

10.697/2021, responsável por “definir e coordenar as ações do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação relativas às vacinas covid-19, no âmbito do 

Programa Nacional de Imunizações”, emitiu a Nota Técnica nº 02/2022-

SECOVID/GAB/MS3, recomendando a inclusão da vacina Comirnaty, para a aludida 

faixa etária. 

Note-se que, a partir da interpretação sistemática da referida 

Nota Técnica com as normativas infralegais, em especial a Lei Federal nº 8.069/90, 

uma vez que o uso da vacina em questão foi autorizado (ANVISA), bem como 

recomendado pelo Ministério da Saúde (SECOVID), para crianças entre 5 e 11 anos 

de idade, temos, por força do disposto no art. 14, §1º da referida Lei Federal (“é 

obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas 

autoridades sanitárias”) que a respectiva vacinação passa a ser 

automaticamente obrigatória, em todo território nacional. Isso porque, o comando 

hermenêutico assinala, inclusive, no art. 100, § único, inc. II, da Lei nº 8.069/90, 

que “a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei 

 
1 Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-4.678-de-16-de-dezembro-de- 
2021- 367894399>.  
2 Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/SEI_ANVISA1712 
695 ComunicadoPublico.pdf>.  
3 Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionali 
zacao-da-vacina-contra-a-covid-19/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-02-2022-vacinacao-de-5-11-
anos.pdf/view>.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-4.678-de-16-de-dezembro-de-2021-367894399
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-4.678-de-16-de-dezembro-de-2021-367894399
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/SEI_ANVISA1712695ComunicadoPublico.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/SEI_ANVISA1712695ComunicadoPublico.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-02-2022-vacinacao-de-5-11-anos.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-02-2022-vacinacao-de-5-11-anos.pdf/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-02-2022-vacinacao-de-5-11-anos.pdf/view
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(8.069/90) deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que 

crianças e adolescentes são titulares”. 

Sobre o tema em voga, o Supremo Tribunal Federal, em 17 de 

dezembro de 2020, no julgamento do RE 1.267.879/SP4, a partir da ponderação do 

direito individual à liberdade de consciência dos pais, o direito à vida e a saúde de 

todos e a proteção à criança e ao adolescente, fixou a 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.  
(grifou-se). 

     

Ressalta-se que crianças e adolescentes, enquanto sujeitos de 

direitos, são detentores de direitos pessoais próprios que devem ser garantidos 

independente da vontade dos pais, competindo a estes o dever legal e 

constitucional de assegurar a efetivação dos direitos dos filhos, consoante dispõe 

o artigo 227 da Carta Magna e os artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

A obrigação de promover a vacinação contra a covid-19, 

portanto, constitui-se num dos deveres inerentes ao poder familiar, cujo 

exercício não comporta renúncia e cuja omissão não admite excusas. Constatada, 

portanto, uma situação de omissão parental, compete ao poder público interferir 

para assegurar os direitos ameaçados ou violados. 

Denota-se, assim, que o poder familiar é instituído no interesse 

dos filhos e da família, não em proveito dos pais. Desta forma, o exercício do poder 

familiar impõe aos responsáveis, em atenção ao princípio constitucional da 

 
4 Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755520674>.  

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755520674
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paternidade responsável, estabelecido no artigo 226, § 7º, da Constituição Federal, 

o cuidado na condução das crianças e adolescentes, sobretudo diante de sua 

vulnerabilidade, vez que são pessoas em desenvolvimento que merecem proteção 

e tratamento especial. 

Nesse sentido, os pais que, por dolo ou simples culpa, deixam de 

cumprir os deveres inerentes ao poder familiar estão sujeitos, entre outras, a 

sanções administrativas previstas na Lei nº 8.069/90: 

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 
inerentes ao poder poder familiar ou decorrente de tutela ou 
guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou 
Conselho Tutelar: 
Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
 

Logo, do narrado e apurado, constata-se que os representados 

infringiram o disposto no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estando assim incursos nas sanções do referido artigo, sem prejuízo de outras 

sanções administrativas e mesmo criminais aplicáveis.  

 

II.1 - Da obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

 

A fim de dar efetividade ao presente requerimento, e tendo em 

vista que a multa prevista no ECA pode ser insuficiente para alcançar efetivamente 

o objetivo maior do feito, qual seja: o de assegurar o direito à vida e à saúde da 

criança por meio da vacinação contra COVID-19, imprescindível se faz a cumulação 

do pedido de obrigação de fazer, em tutela antecipada, a fim de que a decisão 

imponha, desde logo, aos pais ou responsáveis a obrigação de vacinar seu(sua) 

filho(a). 

A tutela de urgência encontra-se disciplinada a partir do artigo 

300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), tendo como requisitos: a 

probabilidade do direito pleiteado e a demonstração do perigo de dano. 
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A probabilidade do direito restou exaustivamente caracterizada 

anteriormente, ao passo que se demonstrou a obrigatoriedade da vacinação 

infantil contra COVID-19 decorrente da efetivação do direito fundamental à vida e 

à saúde, expressamente previsto na Carta Maior. Outrossim, esses direitos foram 

reforçados pela  Lei nº 8069/1990, que previu no artigo 14, parágrafo 1º, ser 

obrigatória a vacinação de crianças quando recomendada pela autoridade 

sanitária.  Consoante já aludido, a vacina contra COVID-19 foi aprovada pela 

ANVISA e recomendada pelo SECOVID, ambas autoridades sanitárias competentes 

para tanto.  

Conclui-se, portanto, que o direito à vacinação das crianças 

decorre diretamente do direito à vida e à saúde, sendo obrigação dos pais vacinar 

seus filhos contra a COVID-19. 

No que se refere ao perigo de dano, a hesitação vacinal, sabe-se 

de modo geral, foi considerada pela OMS5, em 2019, como uma ameaça global, 

podendo reviver doenças já erradicadas no país. Em um contexto pandêmico 

mundial, como a COVID-19, o qual alcançou recentemente uma variante ainda 

mais contagiosa, é inegável o risco que essa postura pode causar às crianças não 

vacinadas, e consequentemente a toda coletividade. 

 Para além da questão sanitária, a perpetuação desse cenário 

representa grave prejuízo ao desenvolvimento psicológico, social e afetivo das 

crianças que não podem frequentar presencialmente os mais diversos locais em 

que a comprovação vacinal é exigida, tais como espaços de lazer e convivência 

comunitária, os quais são indispensáveis para criação de relacionamentos 

interpessoais, extremamente importantes para sua condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento. 

Diante disso, a fim de garantir a efetividade do pleito, 

resguardando, de fato, o direito à vida e à saúde da criança, imperioso se faz 

 
5 Disponível em: <https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019>.  

https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019
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requerer, em sede de antecipação de tutela, que os pais ou responsável seja(m) 

condenado(s) à obrigação de fazer consistente na vacinação contra COVID-19 da 

criança sob seus cuidados, sob pena de sanções a serem aplicadas por esse juízo, 

inclusive astreinte em valor suficiente para compelir os envolvidos a cumprirem a 

ordem judicial, na forma do art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Destaca-se, ainda, que não se está aqui a falar em hipótese, 

mesmo em decisão judicial, da determinação de vacinação forçada, seja em 

crianças, adolescentes6 ou em adultos, conforme bem decidiu o STF na ADI 

6586/DF7, nem mesmo em  busca e apreensão de crianças e adolescentes para 

vacinação a manu militari, mas em implementação de medidas indiretas de 

coerção visando ao alcance do resultado pretendido, de proteger a vida e a saúde 

dos infantes. 

 

III - Do Pedido: 

 

Ante o exposto, evidenciada a transgressão ao mandamento 

legal estampado no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

Ministério Público do Estado do Paraná, através de sua Promotoria de Justiça, 

requer a instauração do presente procedimento, nos termos do art. 194 e 

seguintes da Lei n.º 8.069/90. 

Requer-se, ainda: 

 
6 Note-se que, consoante dispõe o art. 101, par. único, inc. XII, do ECA, é obrigatória a  oitiva e participação 
da criança e do adolescente nos atos e na definição da medida de promoção dos seus direitos e de proteção, 
sendo que sua opinião deve ser considerada pela autoridade judiciária competente. 
7 “A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do 
usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, 
dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde 
que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises 
estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e 
contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das 
pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas 
universal e gratuitamente; e (II) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas 
tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de 
competência” 
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1. A citação dos requeridos, Fulano e Fulana, acima qualificados, 

para que, querendo, apresentem defesa no prazo de 10(dez) 

dias, na forma do art. 195 da Lei n. 8.069/90; 

2. A produção de todas as provas em direito admitidas, em 

especial o depoimento pessoal dos requeridos, a oitiva de 

testemunhas e apresentação de documentos; 

3. Cumulativamente, a condenação dos requeridos, em sede de 

tutela de urgência antecipada, à obrigação de fazer consistente 

na vacinação contra COVID-19 de XXX, com a fixação de 

medidas necessárias à satisfação do pedido, inclusive  

astreintes, (atribuir valor), medida suficiente para compelir os 

envolvidos a cumprirem a ordem judicial, na forma do art. 536 

e seguintes do Código de Processo Civil; 

4. Ao final, provados os fatos que motivaram o ajuizamento desta 

demanda, seja a mesma julgada procedente, condenando-se os 

requeridos acima nominados nas penas do art. 249, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo a multa 

aplicada ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, ex vi do disposto nos arts. 154 c/c 

214, do mesmo Diploma Legal; 

5. Seja o feito instruído e julgado com a mais absoluta 

prioridade, conforme estabelece o art. 227, caput, da 

Constituição Federal, e art 4º. do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

Por fim, destaca-se que as ações judiciárias da competência da 

Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, nos termos 

do § 2º, do artigo 141, da Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA), motivo pelo qual, deixa-
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se de atribuir valor à causa, ainda que para fins fiscais, ressalvada, pois, a hipótese 

de litigância de má-fé. 

  

Cidade, data. 

 

XXXXXXXXXXX 

Promotor(a) de Justiça 

 

ROL DE TESTEMUNHAS: 

 

- XXXXXXX, residente à Rua XXXXX; 

- XXXXXXX, residente à Rua XXXXX; 

- XXXXXXX, residente à Rua XXXXX; 

 


