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III CONGRESSO DE SECRETARIAS 
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A RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

Art. 227. 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.



A OBRIGATORIEDADE DA VACINAÇÃO INFANTIL

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

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.

§ 1 o É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados

pelas autoridades sanitárias.



ENUNCIADO 26: Os pais ou responsáveis legais das crianças e dos adolescentes que não imunizarem seus filhos, por

meio de vacina, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive contra COVID 19, podem responder

pela infração administrativa do art. 249 do ECA (multa de 3 a 20 salários mínimos e/ou estarem sujeitos à aplicação

de uma ou mais medidas previstas no artigo 129 do ECA)

ENUNCIADOS CONSOLIDADOS DO 

FÓRUM NACIONAL DA JUSTIÇA 

PROTETIVA - FONAJUP



INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

Art. 249. 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:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de

reincidência.



MEDIDAS APLICÁVEIS AOS RESPONSÁVEIS

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:

I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e

promoção da família;

II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a

alcoólatras e toxicômanos;

III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;

IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;



V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento 
escolar;

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;

VII - advertência;

VIII - perda da guarda;

IX - destituição da tutela;

X - suspensão ou destituição do poder familiar . 

Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo, observar-se-á 
o disposto nos arts. 23 e 24.



O Ministério Público acredita no diálogo como a ferramenta mais eficaz na conscientização

de pais e responsáveis sobre seus deveres para proteção e cuidado de crianças e

adolescentes.


