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MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA 

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BANANEIRAS/PB 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS/PB 

 

“Geração abandonada pela escola será 

testemunho histórico da crise do 

coronavírus: 

(...) 

O Brasil, pelo contrário, certamente terá 

uma Geração Covid – isto é, milhões de 

crianças e adolescentes que carregarão, 

pela vida afora, o fardo de um ano sem 

escola. Segundo os indícios disponíveis, 

quase 30% deles não voltarão jamais à 

sala de aula. São, em geral, estudantes do 

ensino médio perdidos para sempre. 

Muitos outros sofrerão rupturas 

definitivas na sua capacidade de 

aprendizagem”. 

Demétrio Magnoli1 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por sua 

Promotora de Justiça, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal; artigo 

5° da Lei nº 7.347/85 e, ainda, com base nos documentos que instruem o Procedimento 

Administrativo nº 059.2020.000846 e o Procedimento Administrativo nº 

059.2020.001134, oferece 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

 

em face do MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob o nº 08.927.915/0001-59, representado pelo seu Prefeito Constitucional, 

MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI, que poderá ser encontrado na sede da 

Prefeitura Municipal, localizada na Rua Antônio Coutinho, 375, Centro, Bananeiras/PB, CEP: 

58220-000, pelas razões que passa a expor: 

  

 

                                                             
1FOLHA DE SÃO PAULO. Geração abandonada pela escola será testemunho histórico da crise do 

coronavírus. 25 set. 2020. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2020/09/geracao-abandonada-pela-escola-

sera-testemunho-historico-da-crise-do-coronavirus.shtml. Acesso em 29 set. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2020/09/geracao-abandonada-pela-escola-sera-testemunho-historico-da-crise-do-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2020/09/geracao-abandonada-pela-escola-sera-testemunho-historico-da-crise-do-coronavirus.shtml
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I – AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ACERCA DA RETORNO DAS AULAS 

PRESENCIAIS 

Diante do prolongado período de fechamento das escolas, a 

comunidade científica tem se debruçado sobre recomendações técnicas que sinalizam a 

ausência de empecilhos para o retorno das atividades escolares presenciais, desde que 

respeitados os protocolos de prevenção ao novo coronavírus. 

As evidências científicas2, colhidas por órgãos reconhecidos nacional 

e internacionalmente (Sociedade Brasileira de Pediatria3, Centro Europeu para Prevenção 

e Controle de Doenças4, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados 

Unidos5, Banco Interamericano de Desenvolvimento6, UNICEF7, entre outros), se 

avolumam no sentido de que as escolas não são os principais focos de transmissão do 

vírus, sobretudo quando há protocolos e planos de contingenciamento para a situação de 

contaminação, especialmente quando se tem constatado o funcionamento de outras 

atividades, como academias, igrejas e templos religiosos, salões de beleza, restaurantes, 

comércio, entre outros. Deve-se lembrar, a educação é direito fundamental intimamente 

ligado aos objetivos constitucionais para o desenvolvimento digno da sociedade 

brasileira. 

Assim é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a UNICEF e a 

Unesco, “a maioria das evidências de países que reabriram as escolas, ou que nunca as 

fecharam, sugerem que as escolas não foram associadas a aumentos significativos da 

transmissão comunitária”8. 

                                                             
2Um bom resumo de diversas pesquisas publicadas em revistas de renome internacional está em: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/01/covid-e-criancas-saiba-o-que-os-

estudos-mais-recentes-dizem-sobre-volta-as-aulas-transmissao-e-gravidade-da-doenca.ghtml e 

http://vozesdaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Levantamento-internacional_Retomada-

presencial-das-aulas.pdf. 
3SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Nota complementar – Retorno Seguro nas Escolas. 

Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22896d-NC_-
_Retorno_Seguro_nas_Escolas.pdf. Acesso em 5 mar. 2021. 

4EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL – ECDC. COVID-19 in 

children and the role of school settings in transmission – first update. 23 dez. 2020. Disponível em: 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-

school-settings-in-transmission-first-update_1.pdf. Acesso em 1 mar. 2021. 
5EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL – ECDC. Operational Strategy 

for K-12 Schools through Phased Mitigation. Disponível em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html. Acesso em 1º de março de 2021. 
6BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Divisão de Educação. COVID-19 e a 

reabertura das escolas: Uma revisão sistemática dos riscos de saúde e uma análise dos custos 

educacionais e econômicos. Disponível em: 
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/COVID-19-e-a-reabertura-das-

escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-saude-e-uma-analise-dos-custos-educacionais-e-

economicos..pdf. Acesso em: 20 abr. 2021. 
7UNICEF. Aulas presenciais e transmissão da COVID-19: uma revisão das evidências. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/media/12081/file/aulas-presenciais-e-transmissao-da-covid-19-uma-

revisao-das-evidencias.pdf. Acesso 5 mar. de 2021. 
8UNICEF; UNESCO; Opas/OMS. Considerações para medidas de saúde pública relacionadas às escolas 

no contexto da COVID-19. 14 set. 2020. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/media/10526/file/consideracoes-medidas-saude-publica-relacionadas-

aescolas-no-contexto-da-covid-19.pdf. Acesso em: 16 set. 2020. 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/01/covid-e-criancas-saiba-o-que-os-estudos-mais-recentes-dizem-sobre-volta-as-aulas-transmissao-e-gravidade-da-doenca.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/01/covid-e-criancas-saiba-o-que-os-estudos-mais-recentes-dizem-sobre-volta-as-aulas-transmissao-e-gravidade-da-doenca.ghtml
http://vozesdaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Levantamento-internacional_Retomada-presencial-das-aulas.pdf
http://vozesdaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Levantamento-internacional_Retomada-presencial-das-aulas.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22896d-NC_-_Retorno_Seguro_nas_Escolas.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22896d-NC_-_Retorno_Seguro_nas_Escolas.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-update_1.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-update_1.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/COVID-19-e-a-reabertura-das-escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-saude-e-uma-analise-dos-custos-educacionais-e-economicos..pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/COVID-19-e-a-reabertura-das-escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-saude-e-uma-analise-dos-custos-educacionais-e-economicos..pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/COVID-19-e-a-reabertura-das-escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-saude-e-uma-analise-dos-custos-educacionais-e-economicos..pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/12081/file/aulas-presenciais-e-transmissao-da-covid-19-uma-revisao-das-evidencias.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/12081/file/aulas-presenciais-e-transmissao-da-covid-19-uma-revisao-das-evidencias.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/10526/file/consideracoes-medidas-saude-publica-relacionadas-aescolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/10526/file/consideracoes-medidas-saude-publica-relacionadas-aescolas-no-contexto-da-covid-19.pdf


3 

Os novos levantamentos de dados feitos pelo MEC demonstram, 

com esteio em números, que Estados da Federação, com retorno das atividades 

escolares presenciais apresentam índices de contaminação de alunos inclusive 

menores que Estados em que as atividades escolares estão exclusivamente sendo 

ofertadas pelo regime de atividades remotas9. 

Não foi por outra razão que a UNICEF Brasil, em documento intitulado 

Carta aberta às prefeitas e aos prefeitos eleitos dos municípios brasileiros, conclamou que 

“as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir em qualquer emergência 

ou crise humanitária. É fundamental empreender todos os esforços necessários para que 

as escolas de educação básica reabram no início deste ano escolar, em segurança. É um 

momento-chave que não podemos deixar passar.”10 

Para orientar os governos nos níveis federal, estadual e municipal, o 

UNICEF, a Unesco e a Opas/OMS lançaram o protocolo “Considerações para medidas 

de saúde públicas relacionadas à escola no contexto da Covid-19”11. O texto traz 

recomendações concretas sobre como e quando reabrir cada escola e sobre os 

procedimentos de segurança que devem ser adotados. 

Ao traçar considerações acerca das decisões de operações escolares, 

salienta o mencionado documento: 

Dados de países específicos e vários estudos sugerem que as 

crianças menores de 18 anos representam cerca de 8,5% dos 

casos notificados, com relativamente poucas mortes em 

comparação com outras faixas etárias. Em geral, a infecção de 

COVID-19 em crianças causa sintomas leves, e raramente são 

vistos sintomas graves.(…) 

As crianças pequenas parecem ter menos suscetibilidade à 

infecção em comparação com os adultos e, em geral, essa 

suscetibilidade vai aumentando com a idade. As crianças 

menores de 10 anos parecem ser infectadas com menor 

frequência do que adultos e adolescentes, enquanto que a 

epidemiologia entre adolescentes é mais parecida com a de 

adultos jovens. Evidências atuais de rastreamento de contatos e 

investigações de grupos também sugerem que as crianças têm 

menos probabilidades do que os adultos de ser os principais 

transmissores da infecção. Por exemplo, um estudo recente 

realizado na Coreia do Sul sobre os contatos domésticos e não 

familiares sugere que crianças menores de 10 anos de idade 

                                                             
9BRASIL. Ministério da Educação. MEC lança Painel de Monitoramento da Educação Básica no 

Contexto da Pandemia. 09 abr. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-

br/assuntos/noticias/mec-lanca-painel-de-monitoramento-da-educacao-basica-no-contexto-da-

pandemia. Acesso em 20 abr. 2021. 
10Carta aberta às prefeitas e aos prefeitos eleitos dos municípios brasileiros. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-prefeitos-eleitos-

que-priorizem-reabertura-segura-das-escolas. Acesso em 03 mar. 2021. 
11Ibidem, Nota 8. 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-painel-de-monitoramento-da-educacao-basica-no-contexto-da-pandemia
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-painel-de-monitoramento-da-educacao-basica-no-contexto-da-pandemia
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-painel-de-monitoramento-da-educacao-basica-no-contexto-da-pandemia
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-prefeitos-eleitos-que-priorizem-reabertura-segura-das-escolas
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-prefeitos-eleitos-que-priorizem-reabertura-segura-das-escolas
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infectadas são menos contagiosas do que adultos infectados. 

A transmissão documentada entre crianças e funcionários em 

ambientes educacionais é limitada, porque muitos países 

fecharam as escolas e as crianças permaneceram em casa 

durante períodos intensos de transmissão comunitária. Estudos 

realizados em ambientes educacionais sugerem que, em geral, a 

transmissão do vírus começou com adultos infectados. A 

transmissão de funcionário para funcionário foi mais comum do 

que a transmissão de funcionário para estudante, e foram raros 

os casos de transmissão de estudante para estudante. Em geral, 

a maioria das evidências de países que reabriram as escolas, ou 

que nunca as fecharam, sugerem que as escolas não foram 

associadas a aumentos significativos da transmissão 

comunitária. Até agora, a adesão a medidas de prevenção 

aprimoradas, detecção oportuna e isolamento de casos e seus 

contatos tem sido bem-sucedida na prevenção da progressão de 

surtos maiores na maioria das situações. 

Ainda tratando do supracitado documento, tem-se que foi 

recomendado, em áreas de nível de transmissão “comunitária”, as seguintes medidas: 

Abordagem baseada no risco para o funcionamento da escola e 

outras MSSP [medidas sociais e de saúde pública] para toda a 

comunidade, com o objetivo de garantir a continuidade da 

educação das crianças. É provável que MSSP mais amplas, 

incluindo o fechamento de escolas, estejam em vigor em áreas 

com tendências crescentes de casos, hospitalizações e mortes por 

COVID-19; quaisquer escolas que permanecerem abertas devem 

seguir estritamente as diretrizes de prevenção e controle da 

COVID-19. 

Ou seja, mesmo quando o nível de transmissão encontra-se 

“comunitário”, inexiste recomendação da UNICEF, Unesco e Opas/OMS para a 

ABSOLUTA suspensão das aulas presenciais, mas sim que haja uma abordagem visando 

assegurar a continuidade da educação, levando em consideração a possibilidade de 

fechamento ou, então, de abertura com rigoroso cumprimento das diretrizes de prevenção 

ao contágio do COVID 19. 

Segundo o artigo publicado na Folha de São Paulo em 12.11.2020, 

intitulado “Fecha tudo e abre escola ou abre tudo e fecha escola?”12 o Brasil bateu 

recorde mundial em tempo sem escolas abertas, nos levando a concluir que a Educação 

está longe de ser considerada essencial. 

A Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro divulgou, em 

12.09.2020, documento elaborado pelas pediatras Patrícia Barreto, presidente do 

                                                             
12FOLHA DE SÃO PAULO. Fecha tudo e abre escola ou abre tudo e fecha escola? 12 nov. 2020. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/laura-mattos/2020/11/fecha-tudo-e-abre-

escola-ou-abre-tudo-e-fecha-escola.shtml. Acesso em 20 nov. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/laura-mattos/2020/11/fecha-tudo-e-abre-escola-ou-abre-tudo-e-fecha-escola.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/laura-mattos/2020/11/fecha-tudo-e-abre-escola-ou-abre-tudo-e-fecha-escola.shtml
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Departamento de Pneumologia da SOPERJ, e Lívia Esteves, pediatra e infectologista, 

nomeado “Direito Universal à Educação”13. Eis seu trecho conclusivo: 

Casos de COVID-19 são importados da comunidade para a 

escola, mas transmissão secundária dentro da escola tem sido 

rara desde que medidas conhecidas de prevenção da 

contaminação pessoa a pessoa sejam respeitadas. Escolas que 

implementaram as medidas de mitigação não parecem ter 

contribuído para o aumento da circulação do vírus em suas 

comunidades locais. (…) 

Os prejuízos educacionais, pedagógicos e psicológicos e 

socioafetivos na infância e adolescência são indissociáveis entre 

si e têm na privação escolar um dos seus maiores determinantes. 

A população mais vulnerável sofre esse impacto de forma 

amplificada, como verificamos em documentos da OMS, OPAS, 

UNICEF, MS, SBP e AAP. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), mediante o documento 

“Reflexões da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o retorno às aulas durante a 

pandemia de Covid-19”, reforçou: 

Um dos aspectos mais intrigantes desta pandemia, que se 

demonstra consistente em todos os países do mundo, é que as 

crianças e adolescentes apresentam quadros, em sua maioria, 

leves e ou assintomáticos, a despeito da eventual e rara 

ocorrência de casos graves, como os descritos em crianças que 

apresentaram a síndrome inflamatória multissistêmica. 

Crianças e adolescentes representam um percentual 

substancialmente menor de mortes e hospitalizações associadas 

à Covid-19. Nos Estados Unidos, de acordo com os dados do 

Centro de Controle e Prevenção de Doenças (em inglês, Centers 

for Disease Control and Prevention – CDC), as mortes em 

crianças e adolescentes de 0 a 21 anos representaram 

aproximadamente 0,1% do total de mortes associadas à Covid-

19. 

No Brasil, fenômeno similar é observado com o grupo etário de 

0 a 19 anos, representando aproximadamente 0,7% do total de 

mortes associadas à doença, apesar destes segmentos etários 

constituírem mais de 25% da população destes dois países.(...) 

Reconhece-se ainda que as hospitalizações de crianças e 

adolescentes também ocorrem em número substancialmente mais 

baixo do que entre os adultos, representando em geral, 

aproximadamente 2% a 3% do total de admissões hospitalares 

                                                             
13SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SOPERJ. Direito Universal à 

Educação. 10 nov. 2020. Disponível em: http://soperj.com.br/direito-universal-a-educacao. Acesso 

em 20 nov. 2020. 

http://soperj.com.br/direito-universal-a-educacao
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atribuído à Covid-19 em diversos países. 

O fato de grande parte das crianças manifestar formas 

assintomáticas da doença provavelmente reduz as chances de que 

transmitam de forma intensa o vírus quando infectadas, ao 

contrário do que ocorre com os pacientes sintomáticos.14 

Frente aos dados expostos, a Sociedade Brasileira de Pediatria 

considera oportuna a adoção de um modelo híbrido para o retorno dos alunos às escolas, 

com atividades presenciais para alguns e remotas para outros, alternância de grupos para 

facilitar o distanciamento social e respeito às prerrogativas de quem desejar ou precisar 

permanecer em casa, seja por questões clínicas ou por se sentir inseguro para o convívio 

social nesse momento. 

Em recente e importante estudo sobre o retorno das aulas no mundo e 

no Brasil, verificou-se o que já vinha sendo afirmado pela grande maioria dos 

especialistas desde o segundo semestre do ano passado: as escolas são ambientes de baixo 

risco epidemiológico e o retorno não representa o aumento no número de casos e de 

óbitos, desde que sejam seguidos os protocolos adequadamente. A pesquisa conclui que: 

Nós descobrimos que a reabertura das escolas não aumentou a 

incidência ou a mortalidade média após 12 semanas da 

reabertura. O contrafato é crítico para as nossas conclusões: 

comparando apenas municípios que abriram escolas antes e 

depois de reabrir nos levaria a concluir o oposto. Reabrir as 

escolas não afetou a atividade da doença até mesmo em 

Municípios pobres, naqueles com baixa qualidade de 

infraestrutura escolar, com população de idosos maior ou com 

maiores atividades da doença de base (higuer baseline disease 

activity). Nós também não encontramos efeitos na reabertura das 

escolas no index de mobilidade local.15 

Nesse sentido também são as conclusões feitas em levantamento 

internacional de retomada das aulas presenciais16, elaborado pela consultoria Vozes da 

Educação e atualizado em fevereiro deste ano, após examinar detalhadamente a 

experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo. Transcrevemos o trecho de 

relevo: 

Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na 

                                                             
14SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA – SBP. Reflexões da Sociedade Brasileira de Pediatria 

sobre o retorno às aulas durante a pandemia de Covid-19. 25 set. 2020. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/SBP-RECOMENDACOES-RETORNO-AULAS-

final.pdf. Acesso em: 20 out. 2021. 
15LICHAND, Guilherrme; DORIA, Carlos Alberto; COSSI, Joao; LEAL NETO, Onicio, Reopening 

Schools in the Pandemic Did Not Increase COVID-19 Incidence and Mortality in Brazil. 25 mar. 

2021. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3812173. Acesso em: 20 

abr. 2021. 
16VOZES DA EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO LEMANN E IMAGINABLE FUTURE. Levantamento 

Internacional de Retomada das Aulas Presenciais. Fev. 2021. Disponível em: 

https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.

pdf. Acesso em 5 mar. 2021. 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/SBP-RECOMENDACOES-RETORNO-AULAS-final.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/SBP-RECOMENDACOES-RETORNO-AULAS-final.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3812173
https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf
https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf
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maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou 

a tendência da curva do país. Essa constatação se alinha com o 

estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e 

Controle de Doenças, publicado em dezembro de 2020. O estudo 

ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir 

da abertura das escolas se deu por causa do relaxamento de 

outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão 

não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que o 

fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso 

de contenção da pandemia. 

O estudo também mostrou que profissionais da educação não 

correm risco maior de infecção do que outras profissões, 

embora o risco aumente em casos de contato entre muitos adultos 

e jovens a partir de 16 anos. 

Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando 

especificamente a situação na América Latina, também concluiu 

que "com uma estratégia bem implementada para controle da 

Covid-19, em contextos onde a doença está controlada, é possível 

manter as escolas abertas sem consequências significativas na 

transmissão comunitária do vírus.” 

Importante ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla 

dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não 

conseguiu avaliar o impacto da nova variante nos países porque 

em muitos lugares as escolas foram fechadas. 

Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que países 

cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o 

retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente 

ou estável em níveis não elevados. Nesta versão, foi possível 

confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do 

número de casos foi mantida. Isso significa que não se 

identificou correlação entre a reabertura das escolas e um 

eventual aumento nos índices de transmissão comunitária. Para 

se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno 

considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China, 

Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e 

Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as 

escolas, não foi registrada evolução na curva de contágio nos 

dois meses subsequentes. 

Importante, por fim, trazer à colação estudo firmado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), “COVID-19 e a reabertura das escolas: uma 

revisão sistemática dos riscos de saúde de uma análise dos custos educacionais e 
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econômicos”17. Na linha desse estudo: 

(…) as infecções causadas pela COVID-19 acometem as crianças 

com menor frequência e gravidade quando comparadas aos 

adultos. Na maioria dos trabalhos em que foram analisados 

anticorpos de crianças, foi observado um baixo percentual das 

mesmas com exames positivos para COVID-19, se comparados 

com a população em geral. No entanto, grande parte destes 

estudos foi realizado em circunstâncias em que as escolas se 

encontravam fechadas e a circulação das crianças era menor. 

Com relação à transmissão do vírus, as crianças parecem 

transmitir em menor escala que os adultos. Os trabalhos atuais 

de investigação de alguns surtos nas escolas demonstraram que 

as crianças provavelmente adquiriram a COVID-19 em seus 

domicílios ou por meio do contato com parentes infectados, e não 

em ambiente escolar. As evidências também sugerem que o 

ambiente escolar, respeitando às medidas de controle, não é um 

lugar superdisseminador. Entretanto, a transmissão na escola 

pode ocorrer e sua intensidade está correlacionada com a 

potencialidade da transmissão comunitária na região. 

Existe uma grande preocupação entre os profissionais da área da 

educação com o risco de infecção após à exposição prolongada 

em contato com várias crianças. Porém, as evidências atuais 

mostram que as crianças não são os principais condutores da 

transmissão do vírus para os profissionais da educação, tanto 

pelo menor risco de transmissão nessa faixa etária, quanto pela 

redução potencial do risco pela instituição de medidas de 

bloqueio, identificação precoce de casos e pelo uso de 

equipamentos de proteção individual no ambiente escolar. 

Com mais de 1.5 bilhão de estudantes impactados mundialmente 

pelo fechamento das escolas, as repercussões são graves e de 

caráter multifatorial e incluem o déficit permanente no 

aprendizado, piora do quadro nutricional, aumento do 

sedentarismo, aumento na incidência de quadros de transtornos 

mentais, como estresse pós-traumático, além de altos custos 

econômicos secundários pela redução de produtividade dos pais. 

É importante destacar, ainda, que esta comoção é bastante 

heterogênea e muito mais visível em populações com maior grau 

de vulnerabilidade social. Deste modo, devido ao grande abalo 

ocasionado pelo fechamento prolongado das escolas, as 

evidências atuais sugerem que o risco de contaminação dentro 

do ambiente escolar não é maior que o risco comunitário onde a 

escola está inserida, e que a reabertura das escolas não está 

associada à piora da evolução da pandemia. Por isso, a 

                                                             
17Ibidem, Nota 6. 
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reabertura das escolas deve ser uma prioridade dentro da 

estratégia de controle da COVID-19, que pode ter seu resultado 

balanceado com o fechamento de outras atividades não 

essenciais e implementação de medidas sanitárias e 

distanciamento social. 

E arremata: “como o fechamento das escolas tem importante impacto 

em diversos aspectos da vida dos estudantes, familiares e funcionários que trabalham no 

local, é aconselhável que a interrupção das aulas presenciais seja adotada como uma 

medida emergencial e implementada de forma controlada e com a menor duração 

possível”. 

Desta feita, as evidências atuais demonstram que embora o 

ambiente escolar não esteja livre do risco de contaminação, esse não é maior que o 

risco comunitário onde a escola está inserida. Por isso, intervenções isoladas de 

fechamento dos recintos educacionais não parecem ser estratégias suficientes para 

o controle do surto epidemiológico. Por outro lado, o fechamento prolongado das 

escolas pode causar grandes e negativos efeitos na população, razão pela qual sua 

reabertura deve ser uma prioridade dentro da estratégia de controle da COVID-19. 

Decerto que escola reflete o padrão de transmissão comunitária. Desta 

feita, as medidas de contenção e estratégias para lidar com possíveis contaminações no 

ambiente educacional devem ser claramente definidas para a redução do risco de 

transmissão. Em particular, medidas de distanciamento físico, melhora da ventilação e 

utilização preferencial de espaços externos, higienização das mãos e dos ambientes, uso 

de máscaras por crianças mais velhas e outros equipamentos de proteção individual, 

precisam ser suficientes para um controle de transmissão dentro das mesmas. 

 

II – OS EFEITOS MALÉFICOS DA NÃO REALIZAÇÃO DE AULAS 

PRESENCIAIS 

Não é demais rememorar que a ausência prolongada de aulas 

presenciais coloca as crianças e adolescentes em vulnerabilidade, público da educação 

pública, em risco já que as condições de habitação das famílias pobres é pior e muitas 

acabam tendo que ir brincar ou fazer atividades na rua sem supervisão, uma vez que 

muitos pais e mães estão trabalhando ou cuidando da casa, sem mencionar o aumento de 

risco de serem vítimas de crimes em suas casas, inclusive de violências domésticas e 

contra criança, bem como de serem vítimas de crimes ou, eventualmente, até mesmos 

cooptados por facções, já que estão sem ir para a escola, ficando mais expostas. 

Já se calcula que pelo menos 30% das crianças e adolescentes que estão 

sem aulas presenciais não voltarão jamais à sala de aula. Muitos outros sofrerão rupturas 

definitivas na sua capacidade de aprendizagem. Este será um fardo que uma geração 

carregará pela vida afora. 

Os problemas emocionais estão sendo os piores possíveis para as 

crianças e os adolescentes, podendo-se elencar: 
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 ansiedade e depressão; 

 alteração no sono e no apetite; 

 maior irritabilidade e agitação; 

 dores psicossomáticas (uma dor de cabeça, por exemplo, de origem 

emocional); 

 regressão no comportamento (passam a fazer xixi na calça ou a ter 

atitudes de birra); 

 dificuldade de socialização18; 

Em estudo publicado nessa semana “Cenário da Exclusão Escolar no 

Brasil”19, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) faz um alerta sobre os 

impactos da pandemia da COVID-19 na Educação e esclarece: 

Em 2019, havia quase 1,3 milhão de crianças e adolescentes em 

idade escolar obrigatória fora da escola no Brasil. A maioria 

deles, crianças de 4 a 5 anos e adolescentes de 15 a 17 anos (…) 

Em novembro de 2020, mais de 5 milhões de meninas e meninos 

de 6 a 17 anos não tinham acesso à educação no Brasil. Desses, 

mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos, faixa etária em que 

a educação estava praticamente universalizada antes da 

pandemia. 

Os números são alarmantes e trazem um alerta urgente. O País 

corre o risco de regredir mais de duas décadas no acesso de 

meninos e meninas à educação. É urgente reabrir as escolas em 

segurança e tomar todas as medidas necessárias para garantir o 

direito de aprender. 

Por outro lado, está equivocado o entendimento de que a privação das 

crianças às aulas presenciais está evitando que fiquem contaminadas. Os dados coletados 

até agora sinalizam justamente o contrário. Isso é o que se infere do inquérito sorológico 

promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, que apontou os dados abaixo por 

amostragem. 

Com efeito, consoante tabela 6 do referido estudo, a estimativa do 

número de habitantes e prevalência por resultado do anticorpo IgG, segundo a classe da 

idade, foi no seguinte sentido: 

Idade Pessoas % 

0 a 11 anos 70.020 16,4 

                                                             
18G1. Mais birra, irritabilidade e até depressão: as consequências da falta de aulas presenciais para as 

crianças. 06 fev. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/volta-as-

aulas/noticia/2021/02/06/mais-birra-irritabilidade-e-ate-depressao-as-consequencias-da-falta-de-

aulas-presenciais-para-as-criancas.ghtml. Acesso em 20 fev. 2021. 
19UNICEF. Cenário da Exclusão Escolar no Brasil. Abr. 2021. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/media/14026/file/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil.pdf. Acesso em 

29 abr. 2021. 

https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/02/06/mais-birra-irritabilidade-e-ate-depressao-as-consequencias-da-falta-de-aulas-presenciais-para-as-criancas.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/02/06/mais-birra-irritabilidade-e-ate-depressao-as-consequencias-da-falta-de-aulas-presenciais-para-as-criancas.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/02/06/mais-birra-irritabilidade-e-ate-depressao-as-consequencias-da-falta-de-aulas-presenciais-para-as-criancas.ghtml


11 

12 a 19 anos 47.430 6,4 

20 a 49 anos 152.186 8,9 

50 a 59 anos 44.242 10,7 

60 anos ou mais 53.737 9,8 

 

Desta forma, verifica-se que as crianças longe das escolas estão em 

ambientes que favorecem à sua contaminação, porquanto são justamente o grupo que está 

sendo mais contaminado. Certamente, por não terem estrutura emocional para ficarem o 

tempo todo dentro de uma casa, acabam saindo e indo para locais em que não há a 

obediência a protocolos sanitários. 

É de bom alvitre, ainda, que não se crie a expectativa exagerada que as 

crianças serão vacinadas nos próximos meses. Primeiro porque não foram previstas como 

grupo prioritário no Programa Nacional de Vacinação. Em segundo, agora que algumas 

vacinas começaram os testes com esse grupo. Em terceiro, o número limitado de doses 

de vacinas e o ritmo lento de vacinação da população. 

Também não se crie a ilusão de que a realização de aulas de forma 

remota suprem a inexistência de aulas presenciais. Basta que Vossa Excelência analise o 

quão é cansativo realizar uma reunião por videoconferência durante 4 horas num 

computador. Agora imagine isso durante toda uma semana para uma criança na tela de 

um smartphone, que talvez sirva para mais de uma pessoa. 

III – DO OBJETO DA DEMANDA 

 

As aulas presenciais no ensino público infantil, fundamental e médio 

foram suspensas no Município de Bananeiras/PB em março de 2020, por força do Decreto 

Municipal nº 02/202020, que dispôs sobre medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19). 

Com a melhor compreensão da doença e dos seus impactos, o 

reconhecimento da escola como espaço protegido e monitorado, menor incidência de 

casos, a melhoria progressiva da situação epidemiológica e a criação de um protocolo 

rigoroso nas escolas, foi permitido o retorno gradual e progressivo das atividades 

educacionais para instituições da rede privada de ensino infantil e fundamental, através 

do sistema híbrido, como se vê no Decreto Municipal nº 19/202121, de 23 de maio de 

2021. 

A rede pública, no entanto, ficou de fora, situação que perdura até os 

dias atuais, consoante se vê no último Decreto Municipal de nº 22/202122, de 18 de junho 

de 2021, que estabelece, no art. 8º: “Fica mantida a suspensão do retorno das aulas 

                                                             
20BANANEIRAS. Decreto de nº 02/2020, de 16 de março de 2020. Diário Oficial, Bananeiras, 16 mar. 

2020. Disponível em: https://www.bananeiras.pb.gov.br/decreto-02-2020/. Acesso em 07 set. 2021. 

 
21BANANEIRAS. Decreto de nº 19/2021, de 23 de maio de 2021. Diário Oficial, Bananeiras, 23 mai. 2021. 

Disponível em: https://www.bananeiras.pb.gov.br/decreto-19-2021/. Acesso em 07 set. 2021. 

 
22BANANEIRAS. Decreto de nº 22/2021, de 18 de junho de 2021. Diário Oficial, Bananeiras, 18 jun. 2021. 

Disponível em: https://www.bananeiras.pb.gov.br/decreto-no-22-2021/. Acesso em 07 set. 2021. 
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presenciais nas escolas municipais, em todo território de Bananeiras, até ulterior 

deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos 

termos do decreto 41.010, de fevereiro de 2021”, tendo havido retorno exclusivamente 

das instituições da rede privada de ensino, sendo acompanhado pelo Ministério Público. 

Desta feita, os alunos da rede pública de Bananeiras/PB permanecem 

sem previsão de retorno às aulas presenciais, embora os alunos da rede privada venham 

frequentando aulas presencialmente por vários meses. 

Relembra-se que desde 25 de setembro de 2020, o Estado da Paraíba 

divulgou, por meio do Decreto nº 40.57423, Diretrizes para o retorno às aulas presenciais 

- Plano Novo Normal para a Educação da Paraíba (PNNE/PB), trazendo uma série de 

procedimentos24 para o processo de retomada das aulas presenciais em todos os sistemas 

educacionais do Estado, incluindo as Redes Pública e Privada de Ensino. De igual modo, 

em 28 de agosto de 2020, o Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de 

Estado da Saúde (SES) divulgou o Protocolo Novo Normal para o Segmento da 

Educação25, que traz recomendações e orientações técnicas e legais referentes à 

prevenção e ao controle da Covid-19 nos estabelecimentos escolares. 

É válido destacar que a retomada progressiva da rede privada vem 

desacompanhada de relatos de casos graves de óbito ou ampla contaminação nas escolas. 

Nesse cenário, a presente ação civil pública tem por finalidade obter 

provimento jurisdicional que condene o Município de Bananeiras/PB em obrigação de 

fazer consistente em garantir a retomada da atividade educacional de forma equânime ao 

alunado municipal, mediante o retorno facultativo, gradual e monitorado da rede pública 

municipal, através da observância de plano de ação que contemple a indicação clara de 

critérios sanitários e epidemiológicos para definição das etapas da retomada do ensino 

presencial, ancorados em estudos técnicos elaborados pelas autoridades sanitárias, com 

base em dados oficiais. 

IV – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

A legitimidade ad causam do Ministério Público decorre de sua própria 

origem e tem como primeiro alicerce o próprio texto constitucional que atribui à 

                                                             
23PARAÍBA. Decreto nº 40.574, de 24 de setembro de 2020. Estabelece as Diretrizes para o retorno às 

aulas presenciais - Plano Novo Normal para a Educação da Paraíba (PNNE/PB), que dispõe sobre o 
processo de retomada das aulas presenciais dos Sistemas Educacionais da Paraíba e demais instituições 
de Ensino Superior sediadas no território paraibano.. Diário Oficial, Paraíba, 25 set. 2020. Disponível 
em: https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/setembro/diario-oficial-25-09-
2020.pdf. Acesso em 28 set. 2020. 

24SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Diretrizes para o 
retorno às aulas presenciais. Guias 1 a 4. Disponível em: 
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos-1/diretrizes-aulas. Acesso em 28 set. 
2020. 

25SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Protocolo Novo Normal: Segmento de Educação. Disponível 
em: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/protocolo-novo-normal-educacao-
2.pdf. Acesso em 1 set. 2020. 

https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/setembro/diario-oficial-25-09-2020.pdf
https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/setembro/diario-oficial-25-09-2020.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos-1/diretrizes-aulas
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/protocolo-novo-normal-educacao-2.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/protocolo-novo-normal-educacao-2.pdf
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instituição o dever de proteção aos interesses difusos e coletivos, em sua concepção mais 

ampla. 

Especificamente, o legislador infraconstitucional da Lei 8.069/90, além 

de explicitar os direitos genericamente prometidos pelo Poder Constituinte Originário à 

infância e à juventude, também criou um conjunto de medidas judiciais para a garantia 

destes direitos, ameaçando, com sanções, aqueles que não cumprirem os comandos 

normativos destinados, em especial, a quem mais precisa: as crianças e os adolescentes. 

Para conferir real efetividade a todo este sistema voltado à tutela dos 

direitos difusos e coletivos, o legislador atribuiu ao Ministério Público o dever de agir, 

com prioridade, na defesa desta parte da sociedade em especial. Não poderia ser diferente, 

pois o Ministério Público, concebido como instituição permanente e essencial à função 

jurisdicional, possui atribuição para fazer frente à ofensa de direitos na área da infância e 

da juventude por parte do Poder Público. 

O novo perfil institucional pós 1988 colocou em linha de prioridade a 

atuação Ministerial em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição. 

Além disso, compete também ao Ministério Público, por expressa 

determinação do Poder Constituinte Originário, a função de zelar pelo efetivo respeito 

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II). 

Justamente para viabilizar uma atuação satisfatória e de vanguarda 

neste particular, é que consta no texto maior como função institucional do Parquet a 

promoção do inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, dentre os quais se 

incluem os referentes à criança e ao adolescente (art. 129, III da CF/88 e art. 201, VIII da 

Lei 8.069/90). 

Como se não bastasse toda a cristalina permissividade decorrente do 

texto constitucional, referente à atuação do Ministério Público nesta seara, o legislador 

infraconstitucional, com o nítido propósito de dissipar eventuais dúvidas, inseriu no texto 

da Lei 8.069/90 a legitimidade do Ministério Público para as ações relacionadas à defesa 

dos direitos em questão, conforme artigo 210, inciso I do ECA. 

Destarte, detém legitimidade para promover a presente ação civil 

pública esta Unidade Ministerial Especializada na Defesa dos Direitos à Educação, 

objetivando, primordialmente, garantir a prioridade da oferta da atividade educacional 

presencial, de forma equânime aos alunos da rede privada e pública do sistema de ensino 

estadual, observados os protocolos e medidas sanitárias de combate ao COVID 19, 

conforme será detalhado a seguir. 

Inclusive, a Comissão Permanente de Educação – COPEDUC do Grupo 

Nacional de Direitos Humanos – GNDH, na Sessão Ordinária de 14 de outubro de 2020, 

aprovou o seguinte Enunciado: 

ENUNCIADO 01 – Ao Ministério Público compete a 
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fiscalização da retomada das aulas presenciais considerando 

os critérios sanitários aprovados pelo poder público, 

submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências 

legais. Definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios 

para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, 

embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se 

imprescindível porquanto relacionada à garantia do direito 

fundamental.26 

 

V – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB 

 

Quanto à legitimidade do Município de Bananeiras/PB para figurar no 

polo passivo desta ação é oportuno mencionar que o Sistema de Ensino Municipal é 

composto pelas instituições de ensino fundamental, médio e educação infantil mantidas 

pelo Poder Público municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 

iniciativa privada, e os órgãos municipais de educação (art. 18 da LDB). 

Fica, portanto, evidente que é o Município a Pessoa Jurídica 

responsável por realizar as prestações aqui demandadas quanto ao retorno das atividades 

educacionais presenciais, e a respectiva garantia do direito fundamental à educação (art. 

205 da CF) e todos os direitos dele decorrentes. 

 

VI – DO HISTÓRICO NORMATIVO 

 

VI.I – Do sistema estadual de ensino. 

Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19, o Governo do Estado 

do Paraíba expediu o Decreto Estadual nº 40.12827, em março de 2020, que estabeleceu, 

em seu artigo 2º, o recesso escolar em toda a rede pública e privada de ensino localizadas 

no Estado da Paraíba. 

Posteriormente, renovou decretos suspendendo a oferta de ensino 

presencial nas escolas da rede pública localizadas em território paraibano. Eis que, a 

                                                             
26GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – GNDH. Comissão Permanente de Educação – 

COPEDUC. Enunciados aprovados pelo CNPG. Sessão Ordinária – 14 de outubro de 2020. Disponível 

em: https://cnpg.org.br/images/arquivos/gndh/documentos/enunciados/2020/Enunciados_COPEDUC-

_GNDH.pdf. Acesso em 28 nov. 2020. 
27PARAÍBA. Decreto nº 40.128, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a adoção, no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações aos municípios e ao 
setor privado estadual. Diário Oficial, Paraíba, 19 mar. 2020. Disponível em: 
https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/marco/diario-oficial-19-03-
2020.pdf/@@download/file/Diario%20Oficial%2019-03-2020.pdf. Acesso em 28 mar. 2020. 

https://cnpg.org.br/images/arquivos/gndh/documentos/enunciados/2020/Enunciados_COPEDUC-_GNDH.pdf
https://cnpg.org.br/images/arquivos/gndh/documentos/enunciados/2020/Enunciados_COPEDUC-_GNDH.pdf
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oferta educacional restou garantida, mediante a oferta de ensino não presencial, 

devidamente autorizado e regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação, no âmbito 

do sistema estadual de ensino. 

Sensível à necessidade de organização do sistema de ensino para a 

retomada das atividades educacionais presenciais, a Secretaria de Estado da Educação, 

Ciência e Tecnologia instituiu um Grupo de Trabalho Intersetorial, composto por 

representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Conselho Estadual de Educação 

(CEE/SC), Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado da 

Paraíba (SINTEP), União dos Dirigentes em Educação da Paraíba (UNDIME/PB), União 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME/PB), com a participação do 

Ministério Público da Paraíba e do Tribunal de Contas da Paraíba como observadores, 

que resultou na divulgação, em 25 de setembro de 2020, por meio do Decreto nº 40.574, 

de Diretrizes para o retorno às aulas presenciais – Plano Novo Normal para a Educação 

da Paraíba (PNNE/PB)28, trazendo uma série de procedimentos para o processo de 

retomada das aulas presenciais em todos os sistemas educacionais do Estado, incluindo 

as Redes Pública e Privada de Ensino. 

Sob esse aspecto, importante frisar que em 07 de fevereiro de 2021, o 

Governo do Estado da Paraíba publicou o Decreto nº 41.01029, estabelecendo o Plano 

Educação para Todos em Tempos de Pandemia – PET-PB, disciplinando sobre o processo 

de retomada das aulas presenciais dos Sistemas Educacionais da Paraíba e demais 

instituições de Ensino Superior sediadas no território paraibano, a partir de março de 

2021. 

Objetivando o retorno às aulas presenciais, de modo seguro e dentro do 

panorama de convivência com a COVID-19 e considerando aspectos pedagógicos, 

administrativos, de infraestrutura e de proteção à saúde mental e física dos membros da 

comunidade escolar e dos profissionais da educação, o PET-PB previu a retomada 

progressiva ao ensino presencial, em território paraibano, nas redes de ensino públicas e 

privadas, a partir do modelo de ensino híbrido de ensino-aprendizagem, considerando as 

análises realizadas pelas autoridades sanitárias, em quatro fases: - 1ª FASE: 70% Ensino 

Remoto + 30% de Ensino Presencial; - 2ª FASE: 50% Ensino Remoto + 50% de Ensino 

Presencial; - 3ª FASE: 30% Ensino Remoto + 70% de Ensino Presencial, - 4ª FASE: 10% 

Ensino Remoto + 90% Ensino Presencial. 

Cada fase seria implantada em três etapas progressivas dos ciclos 

educacionais: 1 ª ETAPA: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

educação não formal;- 2 ª ETAPA: Anos Finais do Ensino Fundamental; 3 ª ETAPA: 

Ensino Médio, Técnico, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Superior. 

Nesse cenário, escolas municipais e privadas de educação básica, 

                                                             
28Ibidem, Notas 22 e 23. 

 
29PARAÍBA. Decreto nº 41.010, de 07 de fevereiro de 2021. Estabelece o Plano Educação Para Todos Em 

Tempos De Pandemia - PET-PB, que dispõe sobre o processo de retomada das aulas presenciais dos 
Sistemas Educacionais da Paraíba e demais instituições de Ensino Superior sediadas no território 
paraibano. Diário Oficial, Paraíba, 07 fev. 2021. Disponível em: 
https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/2021/fevereiro/diario-oficial-07-02-2021.pdf. 
Acesso em 08 fev. 2021. 

https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/2021/fevereiro/diario-oficial-07-02-2021.pdf
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condicionadas às competências legislativas e administrativas do Município onde estão 

sediadas, estavam autorizadas a retomar as suas atividades, atentando-se aos protocolos 

e recomendações da Secretaria de Estado da Saúde (Protocolo Novo Normal – Segmento 

da Educação30), da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (Plano Novo 

Normal para a Educação da Paraíba – PNNE/PB, com as respectivas guias31) e do 

Conselho Estadual de Educação ou documentos equivalentes à nível municipal. 

Ocorre que, diante do aumento de casos de infecção pelo coronavírus e 

aumento da ocupação de leitos de UTI Covid, o Estado da Paraíba publicou o Decreto nº 

41.086, de 09 de março de 202132, estabelecendo novas medidas de enfrentamento à 

Covid-19, em razão de agravamento do quadro sanitário no Estado, impondo restrições a 

diversas atividades do setor privado e público, dentre elas, a suspensão do retorno das 

aulas presenciais nas escolas da rede pública estadual e municipais, em todo o território 

estadual, facultando às escolas e instituições privadas do ensino fundamental, anos 

iniciais e infantil, funcionar em sistema híbrido ou por meio remoto. 

 No entanto, verifica-se atualmente que o Estado da Paraíba 

autorizou a retomada gradativa das atividades educacionais presenciais nos 

municípios, no âmbito das instituições públicas de ensino, por meio do Decreto de nº 

41.431, de 15 de julho de 202133, que estabeleceu, em seu art. 8º, § 5º: “Fica possibilitado 

aos municípios, conforme análise da realidade local, o retorno das aulas nas suas redes 

públicas a partir do mês de agosto, através do sistema híbrido, nos termos do Decreto 

41.010, de fevereiro de 2021”. 

No mesmo sentido foram os Decretos Estaduais posteriores, que 

mantiveram essa autorização: 

 O Decreto Estadual nº 41.461, de 31 de julho de 202134, manteve, em seu art. 8º, 

§ 2º, o retorno das aulas nas redes públicas municipais a partir do mês de agosto, 

através do sistema híbrido, nos termos do Decreto 41.010, de fevereiro de 2021, 

nos seguintes termos: 

§ 1º A partir do mês de agosto as escolas e demais instituições 

                                                             
30Ibidem, Nota 24. 

31Ibidem, Notas 22 e 23. 

32PARAÍBA. Decreto nº 41.086, de 09 de março de 2021. Dispõe  sobre  a  adoção  de  novas  medidas  
temporárias  e  emergen-ciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Diário 
Oficial, Paraíba, 09 mar. 2021. Disponível em: https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-
digital/doe/2021/marco/diario-oficial-10-03-2021.pdf. Acesso em 08 fev. 2021. 

 

33PARAÍBA. Decreto de nº 41.431, de 15 de julho de 2021. Dispõe sobre a adoção de novas medidas  
temporárias  e  emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Diário 

Oficial, Paraíba, 15 jul. 2021. Disponível em: 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos-1/decretos-e-

leis/DECRETON41.431DE15DEJULHODE2021.16.07.2021.pdf. Acesso em 06 set. 2021. 

 
34PARAÍBA. Decreto de nº 41.461, de 31 de julho de 2021. Dispõe sobre a adoção de novas medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Diário 

Oficial, Paraíba, 31 jul. 2021. Disponível em: https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-

digital/doe/2021/julho/diario-oficial-31-07-2021-suplemento.pdf. Acesso em 06 set. 2021. 
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de ensino da rede privada poderão funcionar através do 

sistema híbrido, nos termos do Decreto 41.010, de 07 de 

fevereiro de 2021. 

§ 2º Fica possibilitado aos municípios, conforme análise da 

realidade local, o retorno das aulas nas suas redes 

públicas a partir do mês de agosto, através do sistema 

híbrido, nos termos do Decreto 41.010, de fevereiro de 

2021. 

 O Decreto Estadual nº 41.505, de 15 de agosto de 202135, em seu art. 1º, 

prorrogou a vigência do Decreto 41.461, de 31 de julho de 2021, até o dia 31 de 

agosto de 2021; 

 O Decreto Estadual nº 1.570, de 31 de agosto de 202136, em seu art. 1º,  prorrogou 

a vigência do Decreto 41.505, de 14 de agosto de 2021, até o dia 15 de setembro 

de 2021. 

Importante ainda acrescentar que desconhece-se, de forma pública e 

transparente, quais critérios epidemiológicos têm sido considerados e avaliados, de modo 

a permitir definir em que momento a atividade educacional pode ser liberada ou deva ser 

restringida, como medida de enfrentamento ao Covid-19. 

Não é legítimo, muito menos justificável, que dentro do mesmo cenário 

sanitário, estejam autorizadas atividades e serviços não essenciais, como os acima 

arrolados e aulas presenciais nas instituições de ensino privadas, ao passo que, na rede 

pública municipal de ensino, as atividades presenciais permaneçam suspensas, sem 

qualquer definição de sua retomada. 

Destarte, não se desconhece a autonomia dos entes federados, como 

acertadamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, de decretar medidas 

de restrição de circulação de pessoas e de atividades públicas e privadas, bem como 

que Estados e Municípios possuem discricionariedade mitigada para decidir quais 

são as providências mais adequadas para o enfrentamento da pandemia, porém, no 

momento em que decide tomar essas medidas restritivas, DEVE 

NECESSARIAMENTE SEGUIR A ORDEM LEGAL E CONSTITUCIONAL DE 

PRIORIDADES, e que o desatendimento desse escalonamento reclama intervenção 

do Judiciário para cessar seus efeitos. 

O exercício do poder discricionário às autoridades administrativas, 

a quem compete as escolhas e ações, é regrado à legalidade constitucional. Excessos, 

porque arbitrários, podem ser coibidos, designadamente quando as políticas 

                                                             
35PARAÍBA. Decreto de nº 41.505, de 15 de agosto de 2021. Dispõe sobre a adoção de novas medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Diário 

Oficial, Paraíba, 15 ago. 2021. Disponível em: https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-

digital/doe/2021/agosto/diario-oficial-14-08-2021-suplemento.pdf. Acesso em 06 set. 2021. 

 
36PARAÍBA. Decreto de nº 1.570, de 31 de agosto de 2021. Dispõe sobre a adoção de novas medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Diário 

Oficial, Paraíba, 31 ago. 2021. Disponível em: https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-

digital/doe/2021/setembro/diario-oficial-01-09-2021.pdf. Acesso em 06 set. 2021. 
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públicas se encontrarem desprovidas de alcance, à míngua de adequada motivação, 

dissociada de uma acurada análise técnica e científica. 

Nesse sentido, é o recente julgado oriundo da 2ª Vara da Fazenda 

Pública de Natal, datado de 24 de abril de 2021, nos autos da Ação Civil Pública tombada 

sob o nº 0817547-88.2021.8.20.5001, movida pelo Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte em face do Estado do Rio Grande do Norte, em que se buscava a 

permissão para o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino públicas 

e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação Básica, de forma 

híbrida, gradual e facultativa. Nesses autos, o Juiz de Direito Artur Cortez Bonifácio, 

deferindo a pretensão ministerial e reconhecendo a competência concorrente dos entes 

federados para legislar e adotar medidas sanitárias de combate à epidemia nacional, 

compreendeu como excessiva a conduta pautada pelo Estado do Rio Grande do Norte que 

exorbita de sua discricionariedade, e age com excessos e arbítrios vedando de forma 

absoluta a retomada de atividades escolares pelas redes públicas de ensino em território 

potiguar. Nessa linha, defendeu que: 

O nosso papel, portanto, enquanto Judiciário, é o julgamento 

crítico e com independência destas medidas, decotando-se os 

excessos, em análise sistêmica, a partir da realidade empírica e 

de estatísticas oficiais, do que não discrepa a concretização do 

art. 2º da Constituição Federal, no que tange à harmonia e a 

separação de poderes e o tratamento isonômico das diversas 

posições jurídicas, dentro de um critério de racionalidade. Isso 

significa: a) de um lado, que a proteção judiciária não pode ser 

negligenciada, porquanto “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV da 

CRFB), do que não se afasta o conhecimento e julgamento por 

Juízes quanto à matéria; b) de outro, que se defere o exercício do 

poder discricionário às autoridades administrativas, a quem 

compete escolhas e ações, observada a legalidade constitucional; 

c) que excessos, porque arbitrários, podem ser coibidos, 

designadamente quanto as políticas públicas se encontrarem 

desprovidas de adequada motivação, vale dizer, dissociadas de 

uma acurada análise técnica e científica.37 

Como visto, o cenário epidemiológico atualmente vivenciado na 

Paraíba é muito mais satisfatório do que aquele que ensejou a edição do Decreto nº 

41.01038 pelo Governo do Estado, que estabelece o Plano Educação para Todos em 

Tempos de Pandemia – PET-PB e disciplina sobre o processo de retomada das aulas 

presenciais dos Sistemas Educacionais da Paraíba e demais instituições de Ensino 

Superior sediadas no território paraibano. 

                                                             
37TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. Processo nº 0817547-88.2021.8.20.5001. 

Disponível em: 

https://pje1g.tjrn.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.se

am?ca=72ed2a2994195e48f52f891a6c735eddeec9d3b63c993523. Acesso em 28 abr. 2021. 
38Ibidem, Nota 32. 

https://pje1g.tjrn.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=72ed2a2994195e48f52f891a6c735eddeec9d3b63c993523
https://pje1g.tjrn.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=72ed2a2994195e48f52f891a6c735eddeec9d3b63c993523
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O retorno às aulas tem como condição necessária o cumprimento dos 

protocolos sanitários. Antes de propor a presente ação, o Ministério Público do Estado da 

Paraíba requisitou ao Município de Bananeiras/PB o plano de retorno para as aulas 

presenciais em todas as escolas da sua rede pública e realizou audiências com o 

Município, com a participação da Secretaria de Educação, tendo restado demonstrado 

haver situação favorável à retomada gradual, facultativa, híbrida e segura das atividades 

escolares presenciais na rede pública de ensino (vide autos dos procedimentos 

administrativos em anexo). 

Não é crível ou compreensível que, no mesmo contexto sanitário, 

estando a rede pública preparada para a retomada presencial, sobretudo nas etapas 

do ensino básico infantil e fundamental, seguindo todos protocolos de segurança 

sanitária estabelecidos pela SES/PB, e seus próprios, não aufira o aval municipal 

para retomada de suas atividades presenciais, ao passo em que, incongruentemente, 

quando já autorizado pelo Governo do Estado, a rede privada obtenha tal 

permissividade. 

O cenário hoje vivenciado permite, paradoxalmente, que em um mesmo 

Estado/Município, diante de uma mesma realidade sanitária, o aluno que frequenta a rede 

privada de ensino pode comparecer presencialmente às aulas, enquanto que, ao aluno 

matriculado na rede pública municipal de ensino, na mesma etapa de ensino, tal direito 

não é assegurado. 

Nesse contexto, forçoso concluir que violam os princípios da 

igualdade, da equidade e do acesso universal os atos normativos rechaçados, que 

autorizam a retomada das atividades escolares presenciais tão somente nas escolas 

particulares. 

No município de Bananeiras/PB, no último Decreto Municipal de nº 

22/2021, de 18 de junho de 2021, que vigorou no período compreendido entre 19 de junho 

de 2021 a 02 de julho de 2021, as crianças e adolescentes, bem como suas respectivas 

famílias, foram autorizadas, dentro do momento sanitário atual, a frequentar bares, 

restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, salões de beleza, barbearias, lojas e 

comércio em geral, academias, escolinhas de esporte, instalações de acolhimento de 

crianças, como creches e similares, hotéis, pousadas, igrejas e templos, mas, encontram-

se impedidas de frequentar presencialmente as aulas da rede pública municipal de ensino. 

De modo algum se pretende, nesta ação, se questionar os motivos 

sanitários que justificaram a liberação das atividades citadas, ou deslegitimar a 

importância dos demais serviços e atividades liberados; todavia, soa incoerente e ilegal a 

liberação de bares, restaurantes, salões de beleza, academias de ginástica, quando a 

atividade educacional da rede pública permanece suspensa, vez que caracteriza afronta 

ao princípio da oferta prioritária da atividade educacional. 

Nessa linha dos últimos decretos visualizados é possível observar com 

clareza solar que, uma vez verificada a melhora dos dados epidemiológicos, vem se 

permitindo a abertura de serviços não essenciais, mas as escolas da rede pública 

permanecem integralmente fechadas, sem que possam se habilitar à oferta de atividades 

escolares presenciais, numa inversão completa de valores. 
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VII – DA AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS PARA A 

PROIBIÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL 

 

Importante também destacar, nesse contexto, as disposições da Lei 

13.979/20, que regula as medidas a serem adotadas para o enfrentamento do novo 

coronavírus e prevê que elas serão aplicadas “(...) com base em evidências científicas e 

em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo 

e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública” (art. 

3º, § 1º) e que ficam asseguradas pelas pessoas afetadas por elas “(...) o pleno respeito à 

dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas” (art. 3º, § 2º, 

inc. III). 

Dessa forma, conclui-se, nesse ponto, que o Estado da 

Paraíba/Município de Bananeiras/PB podem fixar regras restritivas que mitiguem direitos 

fundamentais, como o da educação. Entretanto, essas medidas devem estar calcadas em 

fundamentos técnicos e científicos que demonstrem a preponderância de determinado 

serviço restringido em relação a outros menos relevantes socialmente que não sofreram 

restrição de funcionamento. 

Ora, quando ponderado o prejuízo ao serviço educacional com a 

necessária proteção da saúde e da vida das pessoas, a restrição das atividades presenciais 

é compreensível e aceitável. 

Porém, a partir do momento em que a educação é posta em segundo 

plano frente a atividades que não possuem o mesmo impacto social, a situação torna-

se inadmissível e exige pronta intervenção do Poder Judiciário para assegurar o 

direito de controle de legalidade desse ato, de modo a tutelar o direito fundamental 

de milhares de crianças e adolescentes matriculadas na rede pública municipal de 

ensino de Bananeiras/PB. 

A educação recebe prioridade de tratamento como política pública, por 

sua relevância como direito social e fundamental, razão pela qual, no contexto das demais 

atividades não classificadas pelo Decreto Estadual, como essenciais, em especial 

atividades recreativas ou de convívio social, deve ser a primeira a retornar e a última 

a paralisar. A paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada e excepcional 

necessidade sanitária. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a UNICEF e a Organização 

das Nações Unidades para a Educação, a Ciência e a Cultura, em suas “Considerações 

para as medidas de saúde pública relacionadas às escolas no contexto da COVID-19”: 

“O fechamento de instalações educacionais deve ser considerado apenas quando não 

houver outras alternativas”39 

Nessa mesma linha está a Carta aberta às prefeitas e aos prefeitos 

eleitos dos municípios brasileiros, elaborada pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância – UNICEF, na qual o órgão conclama que “as escolas devem ser as últimas a 

                                                             
39Ibidem, Nota 8. 
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fechar e as primeiras a reabrir em qualquer emergência ou crise humanitária. É 

fundamental empreender todos os esforços necessários para que as escolas de educação 

básica reabram no início deste ano escolar, em segurança. É um momento-chave que não 

podemos deixar passar”40, cujo posicionamento comungam o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED)41, o atual Secretário Estadual de Educação42 e a 

UNDIME/SC. 

A inversão de prioridade nas práticas sociais, das instituições e dos 

entes públicos acompanhada do descumprimento ou inobservância das proibições 

estabelecidas nas normativas em vigor, em especial de atividades recreativas e de 

convívio social, sem fiscalização e punição efetivas evidenciam o descaso social com a 

educação, talvez a única cumpridora efetiva das proibições e restrições. 

Não se pode admitir que a permissividade em relação às demais 

atividades, de inegável importância para os nela envolvidos, mas de indiscutível menor 

relevância social, que têm funcionado, não raramente, sem observância dos regramentos 

estabelecidos ou a despeito da proibição, como tem-se noticiado diuturnamente na 

imprensa, têm produzido o quadro de gravidade e descontrole da pandemia, lançando, por 

consequência, inúmeras dificuldades e óbices ao retorno das atividades escolares. 

Decerto que os custos econômicos decorrentes da paralisação de bares, 

restaurantes, comércio, academias e etc são inegáveis. Porém, são incalculáveis e 

irreversíveis os custos sociais decorrentes da paralisação das atividades escolares. 

Reafirma-se: Não se desconhece a autonomia do Executivo em 

decretar medidas restritivas no âmbito da política sanitária. Entretanto, o ente 

estatal possui discricionariedade mitigada para decidir quais são as providências 

mais adequadas para o enfrentamento da pandemia e, no momento em que decide 

tomar medidas mais restritivas, deve necessariamente seguir a ordem legal e 

constitucional de prioridades, sendo conferido aos direitos fundamentais 

infantojuvenis, dentre eles, o direito humano fundamental e social à educação, a 

máxima prioridade, sob pena de abrir a possibilidade de controle pelo Judiciário.  

É decerto que o ato administrativo que impõe incomensurável prejuízo 

para o desenvolvimento de toda uma geração de crianças e adolescentes que decorre na 

PERDA DE MAIS DE UM ANO LETIVO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

PRESENCIAIS E DE CONVÍVIO SOCIAL, não obstante o esforço dos profissionais 

da educação na realização de atividades não presenciais, não encontra mínima 

razoabilidade, a partir do momento em que erige a educação em segundo plano frente a 

atividades que não possuem o mesmo impacto social, o que exige pronta intervenção na 

tutela dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que devem receber prioridade 

absoluta na implementação de políticas públicas, como determina o art. 227 da 

                                                             
40Ibidem, Nota 10. 
41Conforme nota lançada recentemente e disponível em: https://g1.globo.com/educacao/volta-as-

aulas/noticia/2021/03/02/secretarios-estaduais-de-educacao-defendem-volta-as-aulas-presenciais-

com-medidas-de-seguranca.ghtml. Acesso em 02 mar. 2021. 
42Conforme se depreende da entrevista disponível em: https://ndmais.com.br/educacao/escolas-serao-as-

ultimas-a-fechar-diz-secretario-da-educacao-de-sc-veja-denuncias. Acesso em 02 mar. 2021. 

https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/03/02/secretarios-estaduais-de-educacao-defendem-volta-as-aulas-presenciais-com-medidas-de-seguranca.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/03/02/secretarios-estaduais-de-educacao-defendem-volta-as-aulas-presenciais-com-medidas-de-seguranca.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/03/02/secretarios-estaduais-de-educacao-defendem-volta-as-aulas-presenciais-com-medidas-de-seguranca.ghtml
https://ndmais.com.br/educacao/escolas-serao-as-ultimas-a-fechar-diz-secretario-da-educacao-de-sc-veja-denuncias
https://ndmais.com.br/educacao/escolas-serao-as-ultimas-a-fechar-diz-secretario-da-educacao-de-sc-veja-denuncias
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Constituição da República Federativa do Brasil. 

Tais atividades não essenciais não podem ser priorizadas nesse contexto 

de replanejamento voltado à liberação de atividades, enquanto perdure a suspensão, seja 

normativa ou operacional, das atividades presenciais da educação, que deve ser tratada 

como PRIORIDADE ABSOLUTA. 

A demora no atendimento dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes pode trazer repercussões para toda a sua vida, de uma maneira muito mais 

intensa do que aconteceria em outras etapas de sua vida. Assim é que, inquestionável que 

qualquer medida a ser adotada pelo Poder Público, seja no contexto da pandemia ou fora 

dele deve necessariamente levar em consideração a prioridade - que é absoluta, portanto, 

devendo-se colocar à frente de todas as demais prioridades - garantida 

constitucionalmente às crianças e aos adolescentes. 

Nesse contexto de rediscussão de prioridades e replanejamento da 

liberação de atividades, é fundamental recordar que o princípio da prioridade absoluta aos 

direitos da criança e do adolescente tem previsão tanto no texto constitucional (art. 227, 

caput, CF/88), quanto no estatutário (art. 4º, caput e parágrafo único, ECA), em que se 

impõe a primazia tanto no atendimento quanto na formulação de políticas públicas 

destinadas à infância e à adolescência, conforme ficou expresso no Estatuto da Criança e 

do Adolescente: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 

e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

Sabe-se que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e 

construção de conhecimento, mas também desempenha funções fundamentais de 

socialização e cuidado, não se mostrando razoável que crianças e adolescentes, 

notadamente da rede pública de educação, permaneçam mais de um ano afastadas desses 

espaços, por ação ou omissão do Poder Público. 

Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil, destaca que o 

“fechamento das escolas tem impactos profundos na vida de crianças e adolescentes. 

Com o início da pandemia no Brasil, em março, estima-se que 44 milhões de estudantes 
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ficaram longe das salas de aula. Tendo em vista as diferentes realidades brasileiras, as 

opções de atividades para a continuidade das aprendizagens em casa não estão se dando 

de forma igual para todos. Manter as escolas fechadas, por muito tempo pode agravar 

ainda mais as desigualdades de aprendizagem no país, impactando em especial 

meninas e meninos em situação de vulnerabilidade”. E mais adiante acrescenta: 

“preocupa, também, o tema da saúde mental. O tempo prolongado de isolamento, longe 

da escola e dos amigos, tem impacto profundos na vida de crianças e adolescentes. A isso 

se unem o problema da má nutrição, uma vez que muitas crianças se alimentam 

prioritariamente na escola, e a proteção contra a violência”43. 

Importante lembrar que a educação guarda tamanha importância na 

Constituição Federal que figura como “direito público subjetivo” (CF, artigo 208, §1º). 

Desse modo, o “não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente” (CF, artigo 208, 

§2º). 

Sendo assim, a educação é uma prerrogativa constitucional indisponível 

e impõe ao Poder Público, em razão de sua alta significação social, a obrigação 

constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, o 

efetivo acesso e atendimento, sob pena de configurar-se em uma inaceitável omissão 

governamental, capaz de frustrar, injustificadamente e por inércia, o integral 

adimplemento, pelo Poder Público, da prestação estatal que lhe foi imposta pela nossa 

Carta Magna. 

Não se quer com isso dizer que a educação deva retornar às atividades 

presenciais de qualquer forma, sem critérios sanitários seguros e sem os Planos de 

Contingência aprovados nos diversos níveis. 

Curial lembrar que o processo de retomada das atividades escolares 

presenciais deve preceder a rigoroso controle por parte dos órgãos sanitários municipais 

e que apenas as instituições escolares que apresentem minimamente condições de 

segurança e estejam habilitadas ao retorno de suas atividades, seguindo todas as 

diretrizes e protocolos de biossegurança estabelecidos, poderão fazê-lo. 

Por fim, importante registrar que a reabertura das escolas em suas 

atividades pedagógicas presenciais deve acontecer de modo regrado e gradual, 

respeitando as situações individuais e opções das famílias, facultando o comparecimento 

do estudante e adotando o ensino híbrido para quem assim desejar. 

O que não se pode admitir é o fechamento absoluto, amplo, 

universal e irrestrito das atividades escolares que não leva em consideração situações 

individuais bem como as condições das escolas que, há muito, deveriam estar aptas 

ao retorno, segundo os protocolos de segurança traçados. 

A restrição das atividades educacionais somente se justifica em 

“situações excepcionais”, que, por óbvio, não estão relacionadas à mera existência da 

                                                             
43UNICEF. “Reabertura segura das escolas deve ser prioridade”, alertam UNICEF, Unesco e Opas/OMS. 

18 set. 2020. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/reabertura-

segura-das-escolas-deve-ser-prioridade-alertam-unicef-unesco-e-opas-oms. Acesso em: 26 set. 2020. 

https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/reabertura-segura-das-escolas-deve-ser-prioridade-alertam-unicef-unesco-e-opas-oms
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/reabertura-segura-das-escolas-deve-ser-prioridade-alertam-unicef-unesco-e-opas-oms
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pandemia, mas que devem ser analisados no contexto de outras medidas disponíveis ao 

gestor público. 

Segundo essa lógica, ao suspender totalmente uma única atividade 

essencial e aplicar medidas restritivas menos gravosas a serviços considerados não 

essenciais, sem a indicação de qualquer justificativa técnico-científica, o Município 

delineou uma política pública que viola frontalmente o direito fundamental de crianças e 

adolescentes à educação. 

É decerto que em um grave cenário de crise sanitária, o Executivo 

pode legitimamente suspender as atividades escolares presenciais, porém a 

legalidade dessa medida deve ser avaliada no contexto mais amplo de combate à 

pandemia e vir, NO MÍNIMO, acompanhada de medidas restritivas idênticas ou 

mais rigorosas para todas as atividades não essenciais e não prioritárias. 

Registre-se que a educação, sobretudo o ensino público municipal, tem 

sofrido restrições desde março de 2020, sem a indicação de justificativa técnica, sabendo-

se que, à luz do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.979, as medidas restritivas para enfrentamento 

da saúde pública devem “ser limitadas no tempo e no espaço ao MÍNIMO indispensável 

à promoção e à preservação da saúde pública” (grifos nossos). 

Importante registrar que a União Federal, por seu Ministério da 

Educação, tem instituído diretrizes para a retomada das atividades presenciais de ensino 

no ano letivo de 2021. 

O Ministério da Educação determinou a retomada das atividades 

presenciais nas instituições do sistema federal de ensino, a partir de 1º de março de 2021 

(art. 1º, Portaria MEC n. 1.038/2020), mas ressaltou que poderia haver substituição por 

recursos exclusivamente digitais, em caso de: I – suspensão das atividades letivas 

presenciais por determinação das autoridades locais; ou II – condições locais que tragam 

riscos à segurança das atividades letivas presenciais (art. 3º, Portaria MEC n. 

1.038/2020)44. 

Em 04 de agosto de 2021, foi expedida Portaria Interministerial (Saúde 

e Educação) reconhecendo a importância nacional do retorno à presencialidade das 

atividades de ensino e aprendizagem. 

 

“PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 

Reconhece a importância 

nacional do retorno à 

presencialidade das atividades 

de ensino e aprendizagem. 

                                                             
44BRASIL. Ministério da Educação/Gabinete do Ministro. Portaria MEC nº 1.038, de 7 de Dezembro de 

2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mec-n-1.038-de-7-de-dezembro-

de-2020-292694534. Acesso em 17 dez. 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mec-n-1.038-de-7-de-dezembro-de-2020-292694534
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mec-n-1.038-de-7-de-dezembro-de-2020-292694534
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O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e o MINISTRO DE ESTADO DA 

SAÚDE, no uso da atribuição que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, inciso 

II, da Constituição Federal, e considerando o disposto no art. 2º, § 9º, Lei nº 14.040, 

de 18 de agosto de 2020, resolvem: 

Art. 1º Reconhecer a importância do retorno à presencialidade das atividades de 

ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades da 

educação básica nacional. 

Art. 2º As medidas previstas nesta Portaria objetivam divulgar diretrizes para o 

retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem, atendidas as 

condições necessárias para a biossegurança de alunos, profissionais da educação e 

demais atores envolvidos, estabelecidas em protocolos locais, e sem prejuízo quanto 

à autonomia das redes de ensino para organização de seu sistema. 

Parágrafo único. As medidas previstas aplicam-se, no que couber, à educação 

profissional e tecnológica de nível médio. 

Art. 3º São objetivos da ação de retorno às aulas presenciais: 

I - estabelecer diretrizes gerais; 

II - disponibilizar, em caráter complementar, protocolos de biossegurança; e 

II - divulgar as medidas de apoio técnico e financeiro, realizadas para o retorno 

seguro das atividades presenciais nas escolas. 

Art. 4º O apoio técnico para o retorno imediato e gradual das aulas presenciais será 

prestado por meio de: 

I - grupos de trabalho Intersetoriais do Programa Saúde na Escola - PSE, instituído 

por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, e regulamentado pela 

Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017, do Ministério da Educação 

- MEC e do Ministério da Saúde - MS; 

II - instituição de diretrizes nacionais orientadoras para a implementação de 

medidas no retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e 

para a regularização do calendário escolar, na forma do art. 1º, parágrafo único, da 

Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; 

III - disponibilização de protocolos sanitários e de materiais técnicos voltados à 

implementação das atividades necessárias ao retorno às atividades escolares 

presenciais; 

IV - disponibilização de informações sobre os recursos federais repassados aos entes 

subnacionais, para eventual utilização nas ações necessárias à viabilização do 

retorno às atividades presenciais, cujo conteúdo sobre execução orçamentária pode 

ser acessado em www.transparencia.gov.br; e 

V - realização de capacitações e disponibilização de materiais de apoio, manuais e 

orientações. 
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Parágrafo único. As informações a que se referem os incisos serão disponibilizadas 

no Portal do Ministério da Educação, no site: gov.br/mec e no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - Avamec, bem como no site: gov.br/saúde e no Portal da Secretaria 

de Atenção Primária à Saúde: https://aps.saude.gov.br/ape/corona. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

Nessa esteira de entendimento, o Município de Bananeiras/PB tem 

desconsiderado a razoabilidade que deve permear a edição de seus atos administrativos, 

sem divulgar e clarificar os critérios técnicos e científicos que embasam as elegidas 

medidas de enfrentamento à pandemia do COVID-19, ao admitir o funcionamento de 

bares, restaurantes, comércio, academias, dentre outros serviços não essenciais, em 

detrimento da permissividade quanto à retomada das atividades escolares presenciais na 

rede pública de ensino, delineando uma política pública própria que contraria à 

implementada pela União e Estado da Paraíba, extrapolando os limites de sua 

competência, sobretudo porque traçada à míngua de justificativa técnico-científica. 

A não oferta ou oferta irregular do ensino devem ser motivadas pelo 

gestor público, ainda que em contexto de excepcionalidade. 

Importa resgatar clássica lição de Hely Lopes Meirelles quanto a esse 

componente do ato administrativo: 

A Lei 9.784/99 alçou a motivação à categoria de princípio. 

Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito 

dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato (cf art 50, caput, da 

Lei 9.784/99). (...) Hoje, em face da ampliação do princípio do 

acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), conjugado com o da 

moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), a motivação é, em 

regra, obrigatória. Só não será quando a lei a dispensar ou se a 

natureza do ato for com ela incompatível. Portanto, na atuação 

vinculada ou na discricionária, o agente da Administração, ao 

praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do 

motivo, sem o quê o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, 

por ausência de motivação.45 

O e. TJSC decidiu sobre a invalidade de Decreto que não atenda à 

necessária motivação: 

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

AUTO DE EMBARGO DE OBRA. NÃO ESPECIFICAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE APURADA PRATICADA E DA 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INVALIDADE DO ATO ANTE A 

AUSÊNCIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO. 

DENOTAÇÃO, ADEMAIS, DO CERCEAMENTO DO DIREITO 

DO IMPETRANTE À AMPLA DEFESA E AO 

CONTRADITÓRIO. TEOR DA AUTUAÇÃO QUE NÃO 

                                                             
45MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. Editora Malheiros: São Paulo, 

2001. p. 145. 
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PERMITIU IDENTIFICAR A ACUSAÇÃO A SER IMPUGNADA, 

AFORA QUE NÃO CONCEDEU PRAZO PARA RECURSO. 

NULIDADE INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 

CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REMESSA DESPROVIDA.   1. 

Sabe-se que o motivo constitui pressuposto de validade do ato 

administrativo. Na hipótese, o auto de embargo mencionou 

apenas que a obra não atendeu ao projeto aprovado pelo ente 

público, sem especificar a infração cometida e a fundamentação 

legal pertinente. Tais informações eram essenciais para a 

configuração do motivo de fato e de direito da autuação e a sua 

ausência, como dito, torna írrito o ato.   2. Sobre o tema, Hely 

Lopes Meirelles ensina que “na atuação vinculada ou na 

discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica 

na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o ato 

será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência de 

motivação” (Direito administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 149). [...] (TJSC, Reexame Necessário em 

Mandado de Segurança n. 2010.062600-1, de Brusque, rel. 

Vanderlei Romer, Primeira Câmara de Direito Público, j. 23-11-

2010). 

O princípio da proporcionalidade também está previsto na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB – Decreto-Lei n°. 4.657/42), que 

dispõe o seguinte: 

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não 

se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que 

sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a 

adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em 

face das possíveis alternativas. 

A proporcionalidade, como visto, “é um importante princípio 

constitucional que limita a atuação e a discricionariedade dos poderes públicos e, em 

especial, veda que a Administração Pública aja com excesso ou valendo-se de atos 

inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”46 

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também adota a 

proporcionalidade como princípio reitor para a aplicação de medidas de proteção à 

criança e ao adolescente, na medida em que consagra em seu art. 100, VIII, 

“proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à 

situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que 

a decisão é tomada”. 

Deve haver, portanto, compatibilidade entre o fim pretendido pela 

                                                             
46CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. Podium, 2009, p. 50. 
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Administração Pública e os meios por ela utilizados para atingir seus objetivos. Na 

verdade, fere até o bom senso imaginar que a Administração Pública possa utilizar meios 

ou tomar decisões que se mostrem completamente inúteis a ponto de sequer alcançar os 

fins para os quais se destinam. 

Por sua vez, a necessidade (ou exigibilidade) versa sobre a escolha de 

medida restritiva de direitos indispensáveis à preservação do próprio direito por ela 

restringido ou a outro em igual ou superior patamar de importância. Somado a isso, a 

administração pública deve adotar, entre os atos e meios adequados, aquele ou aqueles 

que menos sacrifícios ou limitações causem aos direitos dos administrados. E, por fim, 

impõe-se que a medida adotada traga vantagens que superem quaisquer desvantagens. 

Ao se traçar um paralelo entre as razões que levaram o Executivo 

Municipal a AUTORIZAR o funcionamento presencial de TODOS os estabelecimentos 

NÃO ESSENCIAIS, e manter FECHADAS TODAS AS ESCOLAS DA REDE 

PÚBLICA, sendo a única categoria de estabelecimento que sofreu 

segmentação/fracionamento, não se vislumbra necessidade e adequação dessas medidas 

impostas, de modo que esse ato normativo não atende ao pressuposto da finalidade, 

essencial para a validade do ato administrativo. 

Qual a proporcionalidade desse ato normativo ao determinar a 

abertura de bares, restaurantes, academias de ginástica, salões de beleza, barbearias 

e manter fechadas todas as Escolas da Rede Pública. Qual a finalidade dessa 

previsão normativa? Conter a transmissibilidade do COVID-19 abrindo bares, 

restaurantes, academias, salões de beleza e mantendo fechadas as Escolas da Rede 

Pública? 

Não é exagero dizer, inclusive, que a atividade educacional está entre 

aquelas mais seguras em comparação com outras, essenciais ou não, desenvolvidas e 

autorizadas no município de Bananeiras/PB. Não há nenhum cabimento para a suspensão 

das aulas presenciais antes de qualquer outra atividade, em especial não essenciais, pois 

apenas a educação conta com um catálogo de medidas preventivas, mitigatórias e de 

resposta aos incidentes. 

Constata-se no último Decreto Municipal nº 22/2021, de 18 de junho de 

202147, uma inversão de prioridades nas práticas sociais, das instituições e dos entes 

públicos, porque, enquanto outras atividades – não essenciais inclusive – estão liberadas 

por completo ou restritas apenas parcialmente (restrição de percentual de ocupação ou de 

horário de funcionamento), em tese com embasamento científico, há evidente descaso 

social com a educação, talvez a única cumpridora efetiva dos protocolos (acompanhados 

e fiscalizados em todo o território paraibano pelo Ministério Público). 

O princípio da prioridade absoluta tem justificativa diante da fragilidade 

própria da condição peculiar de ser humano em desenvolvimento ostentada pela criança 

e pelo adolescente, que demanda uma atenção diferenciada e prioritária. Assim, é 

                                                             
47MUNICÍPIO DE BANANEIRAS. Decreto nº 22/2021, de 18 de junho de 2021. Dispõe sobre a adoção 

de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo coronavírus 

(COVID-19). Disponível em: https://www.bananeiras.pb.gov.br/decreto-no-22-2021/#respond. Acesso 

em 06 set. 2021. 
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inquestionável que qualquer medida a ser adotada pelo Poder Público, seja no contexto 

da pandemia ou fora dele, deve necessariamente levar em consideração a prioridade – que 

é absoluta, portanto deve se colocar a frente de todas as demais prioridades – garantida 

constitucionalmente às crianças e aos adolescentes. 

No mesmo sentido, o fechamento das escolas, por si só, sem que outras 

restrições de mesma ordem sejam estabelecidas, dificilmente impactará na transmissão 

comunitária do vírus, razão pela qual é muito provável que as condições que justificaram 

a suspensão das aulas presenciais permaneçam vigentes por mais semanas e até meses, 

correndo-se o risco de perdurar, ao longo do ano de 2021, o cenário do ano anterior, em 

que as aulas presenciais permaneceram suspensas por praticamente todo o ano. 

Destarte, à luz de todos esses fundamentos, conclui-se que a 

manutenção imotivada e isolada da suspensão das aulas presenciais configura conduta 

que viola a própria Constituição Federal. 

Curial também considerar que o decurso de mais de um ano de 

pandemia determina a necessidade de ponderação dos interesses envolvidos e direitos 

constitucionais (de um lado o direito à saúde – e à vida – e de outro o direito à educação 

de qualidade), que precisam ser garantidos à população sem que o exercício de um deles 

represente a supressão do outro, cabendo ao Ministério Público, enquanto instituição de 

controle, a proteção desses direitos sociais, sabendo que, complexos processos de 

aprendizagem não se desenvolvem com a qualidade mínima esperada de forma remota. 

VIII – ENSINO REMOTO 

 

Sensível ao momento pandêmico vivenciado, procurando mitigar os 

efeitos da suspensão das atividades educacionais presenciais, a excepcionalidade do 

ensino remoto foi reconhecida pelos Pareceres nº 05/202048 e nº 09/202049 do Conselho 

                                                             
48BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP Nº 5 de 28 de 

abril de 2020. Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 

COVID-19. Brasília: Ministério da Educação, 28 abr. 2020. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-

20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 1 set. 2020. 

49BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP Nº 9 de 8 de junho 

de 2020. Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário  Escolar  

e  da  possibilidade  de  cômputo  de  atividades  não  presenciais  para  fins  de cumprimento da carga 

horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.. Brasília: Ministério da Educação, 28 abr. 

2020. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147041-pcp009-

20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 18 jun. 2020. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147041-pcp009-20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147041-pcp009-20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192
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Nacional de Educação, bem como pelas Resoluções 12050, 14051 e 160/2052 do Conselho 

Estadual de Educação da Paraíba. 

O ato de ensinar é eminentemente presencial e o convívio em sala de 

aula consiste em fator de equalização por si mesmo. 

Nessa senda, de acordo com Hack Catapan e Fialho, “raramente, as 

propostas de trabalho pedagógico que exploram as novas tecnologias superam o modelo 

tradicional de ensino”53, como, por exemplo, no caso da alfabetização, que exige contato 

e proximidade com o docente para efetiva apreensão da fonética. 

Complexos processos de aprendizagem não se desenvolvem com a 

esperada qualidade de forma remota, sendo a atividade presencial a regra, segundo 

determina a Lei 9.394/96 (LDB), ainda que admita, de forma excepcional, atividades em 

modo não presencial. 

As relações escolares envolvem vínculos afetivos e socialização que, 

certamente, ficam prejudicados com o sistema de aulas via remoto, isso porque, como 

apontado em renomados estudos de Vigotsky54 e Wallon55, as construções afetivas e 

emocionais são primordiais ao desenvolvimento humano, especialmente ao processo de 

escolarização. 

Ademais, o longo tempo de afastamento presencial da escola tem 

                                                             
50SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. 

Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Resolução n. 120, de 7 de abril de 2020. Orienta o regime 

especial de ensino no que tange à reorganização das atividades curriculares assim como dos calendários 

escolares das instituições do Sistema Estadual de Educação da Paraíba, em caráter de excepcionalidade 

e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao COVID-19. João Pessoa: 

Conselho Estadual de Educação da Paraíba, 2020. Disponível em: http://www.cee.pb.gov.br/wp-

content/uploads/2020/05/Re120-2020.pdf. Acesso em: 1 set. 2020. 

51SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. 

Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Resolução n. 140, de 4 de maio de 2020. Altera e estabelece 

normas complementares ao que dispõe a resolução nº 120/2020, que orienta o regime especial de ensino 

no que tange à reorganização das atividades curriculares assim como dos calendários escolares das 

instituições do sistema estadual de educação da Paraíba, em caráter de excepcionalidade e 

temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao COVID-19. João Pessoa: 
Conselho Estadual de Educação da Paraíba, 2020. Disponível em: https://www.cee.pb.gov.br/wp-

content/uploads/2020/05/Re140-2020.pdf. Acesso em: 1 set. 2020. 

52SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. 

Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Resolução n. 160, de 20 de agosto de 2020. Altera as 
resoluções 120/2020 e 140/2020 e estabelece novas normas que orientam o regime especial de ensino 

no que tange à reorganização das atividades curriculares assim como dos calendários escolares e 

processos avaliativos das instituições do sistema estadual de educação da paraíba, em caráter de 

excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao covid-19. João 

Pessoa: Conselho Estadual de Educação da Paraíba, 2020. Disponível em: 

https://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Re160-2020-Normativa-Altera-Re120-2020-

e-Re140-2020.pdf. Acesso em: 1 set. 2020. 

53HACK CATAPAN, A.; PEREIRA FIALHO, F. Pedagogia e Tecnologia: A Comunicação Digital no 

Processo Pedagógico. Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC. 23 nov. 2005. Disponível em: 

http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/textos_ead/689/pedagogia_e_tecnologia_a_comunicacao_di

gital_no_processo_pedagogico. Acesso em 10/04/2021. 
54VIGOTSKY, Lev Semynovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos   

psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
55WALLON, Henry. As origens do caráter na criança. São Paulo: Nova Alexandria, 1995. 

http://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Re120-2020.pdf
http://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Re120-2020.pdf
https://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Re140-2020.pdf
https://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Re140-2020.pdf
https://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Re160-2020-Normativa-Altera-Re120-2020-e-Re140-2020.pdf
https://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Re160-2020-Normativa-Altera-Re120-2020-e-Re140-2020.pdf
http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/textos_ead/689/pedagogia_e_tecnologia_a_comunicacao_digital_no_processo_pedagogico
http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/textos_ead/689/pedagogia_e_tecnologia_a_comunicacao_digital_no_processo_pedagogico
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impactado profundamente não apenas a aprendizagem, mas a saúde mental e a proteção 

de crianças e adolescentes, especialmente se considerado o aumento da vulnerabilidade 

social das famílias, dos índices de violências praticadas contra crianças em suas 

residências, sendo a escola o espaço de maior proteção, inclusive considerando a 

segurança alimentar destas crianças e adolescentes. 

A escola é por excelência um espaço de promoção e de proteção de 

direitos, não apenas de fomento da educação formal. No espaço escolar que a segurança 

nutricional e alimentar, a socialização, a convivência comunitária, o esporte e a cultura 

são concretizados. É na escola ainda que o trabalho infantil, a violência sexual, a violência 

psicológica, a violência física e desnutrição são, na imensa maioria das vezes, 

identificadas e denunciadas. 

Não se pode permitir fechar os olhos, deliberadamente, para um 

conjunto de fatores que afetam o processo de aprendizagem remoto no período de 

isolamento da pandemia. As diferenças no aprendizado entre os alunos que têm maiores 

possibilidades de apoio dos pais; as diferenças observadas entre os alunos de uma mesma 

escola em sua resiliência, motivação e habilidades para aprender de forma autônoma 

online ou off-line; as diferenças entre os alunos que têm acesso ou não à internet e/ou 

aqueles que não têm oportunidades de acesso às atividades síncronas ou assíncronas ou 

mesmo a diferença de acesso a instrumentos de acesso (famílias com muitos irmãos em 

processo de ensino e quantidade de computadores, por exemplo). Aceitar normalidade 

nessa realidade anormal, pandêmica, para o Direito à Educação é ampliar as 

desigualdades educacionais já aí existentes e, mais que isso, é negar a existência do 

processo árduo de readaptação e de aperfeiçoamento do processo de ensino. 

Só para se ter uma ideia, inúmeros estudos estão sendo feitos para 

conhecer os impactos do fechamento das escolas e da interrupção das aulas presenciais. 

Nenhum deles tem a preocupação de concluir que o estudo a distância é diferente em 

qualidade do estudo presencial, pois tal é premissa lógica. Veja-se o da McKinsey56, por 

exemplo, que constatou três cenários principais e sobre a eficácia do aprendizado remoto 

em relação ao ensino presencial tradicional, e os fatores para tanto, segundo o estudo, são 

três: a qualidade do acesso e da oferta do ensino remoto, o apoio domiciliar e o grau de 

engajamento do estudante. Alguns desses fatores, como podemos perceber, não serão 

solucionados plenamente pelas escolas com as aulas à distância.  

Deixemos então, de lado, a qualidade do ensino. Mesmo alguns fatores, 

como a oferta e o acesso/presença são determinantes para a conformação do princípio da 

igualdade na questão telada. Seria imprudente considerar que os alunos estão, de fato, 

acessando as aulas ofertadas, sem que a família tivesse um aumento de despesas ou de 

dificuldades diversas, como comprometimento da rotina dos pais, melhoria do acesso à 

rede de computadores, número de computadores em famílias maiores ou considerando 

                                                             
56DORN, Emma; HANCOCK, Bryan; SARAKATSANNIS, Jimmy; VIRULEG, Ellen. Covid-19 and 

Student Learning in the United States. Jun. 2020. Disponível em: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%

20Insights/COVID-

19%20and%20student%20learning%20in%20the%20United%20States%20The%20hurt%20could%2

0last%20a%20lifetime/COVID-19-and-student-learning-in-the-United-States-FINAL.pdf. Acesso 

em: 10 ago. 2020. 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/COVID-19%20and%20student%20learning%20in%20the%20United%20States%20The%20hurt%20could%20last%20a%20lifetime/COVID-19-and-student-learning-in-the-United-States-FINAL.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/COVID-19%20and%20student%20learning%20in%20the%20United%20States%20The%20hurt%20could%20last%20a%20lifetime/COVID-19-and-student-learning-in-the-United-States-FINAL.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/COVID-19%20and%20student%20learning%20in%20the%20United%20States%20The%20hurt%20could%20last%20a%20lifetime/COVID-19-and-student-learning-in-the-United-States-FINAL.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/COVID-19%20and%20student%20learning%20in%20the%20United%20States%20The%20hurt%20could%20last%20a%20lifetime/COVID-19-and-student-learning-in-the-United-States-FINAL.pdf
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que muitos pais também precisam do computador para o trabalho remoto etc. 

Apesar de óbvio o que se afirma acima, devemos lembrar que isso já foi 

comprovado através de pesquisa realizada pelo Datafolha57. Dos 1.208 pais 

entrevistados, 58% apontaram dificuldades na rotina das atividades em casa. 

Portanto, sem dúvidas, sob qual enfoque for, as atividades fornecidas 

presencialmente tem maior eficiência educacional e, por assim ser, devem ser garantidas 

a todos. 

As escolas, além de ambientes controlados58, com diversos e evoluídos 

protocolos de segurança, também são ambientes de conscientização social, de 

mobilização e aprendizado, também, de protocolos de segurança para a vida social em 

tempos de pandemia (uso de máscaras, distanciamento, formas de disseminação do vírus, 

formas de tratamento, importância da vacinação etc.). 

Portanto, sem dúvidas, é assente a premissa de que as atividades 

fornecidas presencialmente tem maior eficiência educacional. 

 

IX – DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – DA SITUAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL 

 

O cenário atual representa afronta obtusa ao direito à educação, aos 

princípios do acesso universal, patamar mínimo da qualidade de ensino e igualdade. Eis 

que as instituições de ensino particulares estão ofertando aulas presenciais, a situação é 

ainda mais grave, isso pois a afronta à constituição ora telada está a atingir com muito 

mais força a população mais pobre. 

                                                             
57Datafolha; Fundação Lemann; Itaú Social; Imaginable Futures. Educação não presencial, Onda 1. Jun. 

2020. Disponível em: 

https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/s8jC6neBCpdzvOThstFl1KoFHoiNwEMoZQil6Tkp.
pdf. Acesso em: 10 ago. 2020. 

58Sobre a transmissão da doença entre alunos: “Um estudo irlandês analisou 101 adultos que foram contatos 

de três crianças positivas para SARS-CoV-2 no ambiente escolar e a avaliação dos casos descartou 

casos 16 adicionais relacionados da COVID-19.(32) Na Austrália, um estudo de rastreamento de 

contatos, em 15 escolas primárias e secundárias, mostrou que 9 casos de alunos com COVID-19 foram 

detectados, o mesmo estudo, também não encontrou evidência de transmissão para 128 adultos que 

foram contatos próximos no ambiente escolar.(38) Na Holanda, em junho de 2020, não havia relatórios 

de possíveis aglomerações de COVID-19 vinculadas às escolas ou relatórios de funcionários infectados 

por crianças e a monitorização de 62.000 contatos de casos positivos, de acordo com a faixa etária, 

mostrou que na metade dos casos, a fonte de contato estava na faixa etária de 18-29 anos, enquanto 

somente 7,7% tiveram contágio com idade inferior a 18 anos.(39) Portanto, as evidências atuais, 
provenientes de contextos diferentes aos da América Latina e do Caribe, mostram que as crianças não 

são os principais condutores da transmissão do SARS-CoV-2 para os profissionais da educação no 

ambiente escolar, tanto pelo menor risco de transmissão nessa faixa etária, quanto pela redução 

potencial do risco pela instituição de medidas de bloqueio, identificação precoce de casos e uso de 

equipamentos de proteção individual no ambiente escolar.” (BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO. Divisão de Educação. COVID-19 e a reabertura das escolas: Uma revisão 

sistemática dos riscos de saúde e uma análise dos custos educacionais e econômicos. Disponível em: 

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/COVID-19-e-a-reabertura-das-

escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-saude-e-uma-analise-dos-custos-educacionais-e-

economicos..pdf. Acesso em: 20 abr. 2021). 

https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/s8jC6neBCpdzvOThstFl1KoFHoiNwEMoZQil6Tkp.pdf
https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/s8jC6neBCpdzvOThstFl1KoFHoiNwEMoZQil6Tkp.pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/COVID-19-e-a-reabertura-das-escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-saude-e-uma-analise-dos-custos-educacionais-e-economicos..pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/COVID-19-e-a-reabertura-das-escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-saude-e-uma-analise-dos-custos-educacionais-e-economicos..pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/COVID-19-e-a-reabertura-das-escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-saude-e-uma-analise-dos-custos-educacionais-e-economicos..pdf
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A Constituição Federal, como não poderia deixar de ser, consagra a 

educação como direito fundamental (CF, art. 6º), dispondo ser ela um "(...) direito de 

todos e dever do Estado (...)" notadamente com vistas no "(...) pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" 

(CF, art. 205). 

A educação deve ser ofertada com arrimo no princípio da igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola (CF, art. 206, inciso I), competindo aos 

Municípios propiciar, além da educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, o transporte escolar dos alunos da rede municipal (CF, 

arts. 208, inciso I e 211, §2º e Lei 9.394/96, art. 11, inciso VI), propiciando-os inclusive 

aos que a eles não tiveram acesso em idade própria. 

O constituinte ainda previu, em norma constitucional de eficácia 

limitada, que o plano nacional da educação, a ser previsto em legislação própria, no caso 

a Lei 9.394/96, observará o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 

integração das ações do Poder Público que conduzam a “universalização do atendimento 

escolar” (CF, art. 214). De fato, a educação, direito fundamental, é dever do Estado que 

deve assegurá-lo às crianças e adolescentes com "absoluta prioridade" (CF, art. 227). 

Apesar de óbvia a garantia do direito à educação no universo jurídico 

nacional, não é demais destacar que a educação tem também arcabouço normativo 

infraconstitucional. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros de seus 

dispositivos, registra o dever do Poder Público para com a educação, também sob manto 

protetor do princípio da prioridade absoluta e da proteção integral (ECA, arts. 4º e 53/59). 

A prioridade absoluta e proteção integral são princípios fundantes que 

guiam o atendimento em políticas públicas e serviços públicos que têm como 

destinatários crianças e adolescentes, norteando as políticas públicas e, inclusive, a 

destinação de recursos públicos, de tal forma que nem mesmo o denominado princípio da 

reserva do possível pode ser utilizado como escudo para justificar o não fornecimento de 

educação59. 

Atente-se, finalmente, para as disposições dos arts. 3º, inciso I 

(igualdade de condições para acesso e permanência nas escolas), 4º, incisos I, VI e VII 

(educação como dever do Estado) e 11 (deveres sob a ótica das diretrizes e bases da 

educação imposto ao Município), da Lei 9.394/96. 

Há, pois, um almanaque normativo sistêmico completo e forte para 

dizer o que todos nós sabemos: todos têm direito à educação. 

 

X – A TUTELA DE URGÊNCIA 

 

                                                             
59STF, RE 410.715-5 AgRg/SP. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=354801. Acesso em: 20 abr. 

2021. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=354801


34 

O microssistema (inclusive processual) do ECA contempla a hipótese 

de imposição desde logo da obrigação de fazer por meio de tutela específica para fazer 

cessar a situação jurídica que motivou a propositura da ação. 

O art. 213 do ECA estabelece que: 

Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao 

juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citando o réu. 

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na 

sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

No mesmo sentido, o art. 300 do CPC determina que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência, portanto, de caráter preventivo, tem a finalidade 

de resguardar direitos à mercê de serem violados ou que já foram afetados, devendo o 

Juízo, em regime de urgência, assegurar medidas para preservar a higidez do provimento 

final ou até mesmo antecipá-lo. 

Assim, há autorização legal para o Juízo antecipar os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que atendidos os requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. 

Com relação ao fumus boni iuris, há flagrante ilegalidade na postura de 

se manter as atividades educacionais suspensas, com exclusivo uso do modelo remoto, 

sem fornecer a opção aos estudantes de voltarem aos bancos escolares presencialmente, 

enquanto autoriza a manutenção de atividades não essenciais e prioritárias, embora com 

restrição de capacidade e horários. 

Com base no art. 227, caput, da CF e no art. 4º, caput e parágrafo único 

do ECA, não pode, da mesma forma, o Município editar e publicar no futuro ato 

normativo que, ao fim e ao cabo, privilegie atividades não essenciais em detrimento das 

essenciais atividades escolares, devendo preservar prioritariamente os serviços 

educacionais em detrimento dos demais, ou ao menos impor medidas restritivas tão 

severas quanto às direcionadas aos setores legalmente menos essenciais. 

O periculum in mora, na mesma medida, é manifesto, pois a 

manutenção da suspensão das aulas presenciais e/ou do regime remoto tem pesado 

gravemente por mais de 12 meses contra crianças e adolescentes, especialmente as mais 

vulneráveis, que além de não possuírem meios de acesso nem mesmo ao ensino remoto, 
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estão submetidas às mais variadas violações, que vão desde uma educação falha em 

momento importante para aprendizagem e desenvolvimento, assim como insegurança 

nutricional e alimentar, violências físicas e sexuais de toda a sorte, trabalho infantil, 

isolamento social e violências de ordem psicológica, situações tais que podem ser 

minoradas ou até resolvidas com o retorno às aulas presenciais.  

A proteção integral nunca será alcançada se nem mesmo a escola puder 

acolher crianças e adolescentes, havendo, deste modo, um verdadeiro estado permanente 

de violação de direitos de todas as crianças e adolescentes no Município causado 

exclusivamente pelo requerido. 

Cumpre destacar, por fim, que foram empreendidas inúmeras tratativas 

com o Executivo municipal, conforme se observa dos autos dos Procedimentos 

Administrativos nº 059.2020.000846 e nº 059.2020.001134, em anexo, na tentativa do retorno 

das aulas, todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas, ante as omissões do Poder 

Executivo Municipal, não havendo nenhuma justificativa plausível para o não retorno, 

considerando que as escolas encontram-se sem funcionar deste março de 2020, existindo 

tempo suficiente para adequação das unidades de ensino às normas sanitárias atuais, 

podendo se falar, em verdadeiro descaso com a educação. Do mesmo modo, ressalta-se 

que o atual quadro epidemiológico de Bananeiras/PB encontra-se estável, com tendência 

a queda, conforme se observa dos boletins epidemiológicos liberados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, a exemplo do Boletim atualizado em 03 de setembro de 2021: 

Suspeitos: 02 

Confirmados: 1643 

Recuperados: 1609 

Descartados: 3740 

Óbitos: 25 

XI – OS PEDIDOS 

Em face do exposto, após a oitiva da parte contrária, que o Município 

de Bananeiras/PB seja compelido a obrigação de fazer consistente em: 

a) Promover o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino 

públicas municipais, atendendo aos protocolos sanitários estabelecidos em 

normativas governamentais, de modo que as medidas de biossegurança sejam 

rigorosamente cumpridas e permitir a retomada de atividades educacionais 

presenciais em todas as instituições de ensino privadas, em qualquer das etapas da 

educação básica, de forma híbrida, gradual e facultativa, e, em havendo 

impossibilidade da retomada das aulas presenciais simultaneamente para todas as 

modalidades de ensino, nas unidades da rede pública municipal, apresente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cronograma de retorno das atividades escolares 

presenciais nas suas unidades de ensino, escalonado, diante da necessidade de 

fazer cessar a situação permanente de violação de direitos das crianças e 

adolescentes matriculadas nas escolas públicas estabelecidas no Município, não 

podendo ultrapassar o total de 30 (trinta) dias, mediante a implementação de 
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PLANO DE AÇÃO visando à retomada das atividades escolares presenciais, 

nos seguintes termos: 

1) Indicação dos critérios sanitários e epidemiológicos para definição das etapas 

da retomada do ensino presencial de forma progressiva, ancorados em 

estudos técnicos elaborados pelas autoridades sanitárias municipais com base 

em dados oficiais e para definição da liberação e restrição da atividade 

educacional; 

2) Indicação do cronograma detalhado para a retomada das atividades 

escolares presenciais contemplando cada ano/série de ensino, e prevendo, 

após a retomada da(s) série(s)/ano(s) contempladas na primeira etapa, os 

intervalos a serem observados para a implementação de cada etapa 

subsequente, até a integral retomada do ensino presencial, sempre de acordo 

com a manutenção de cenário epidemiológico; 

3) Especificação dos protocolos de segurança sanitária a serem adotados visando 

a contenção da disseminação do Covid-19 no ambiente escolar, conforme as 

normativas vigentes e orientações das autoridades sanitárias nacionais e 

internacionais; 

4) Especificação das medidas a serem adotadas para garantia da ampla 

publicidade do Plano de Ação, bem como dos critérios estabelecidos para 

cada etapa do processo de retomada, dando transparência a todas as decisões 

e medidas que venham a ser implementadas, pelo site da Secretaria de 

Educação e outros canais de comunicação institucional, com ampla 

divulgação nas escolas da rede de ensino, bem como através do envio a essa 

Promotora de Justiça, a cada 15 (quinze) dias, de relatório de 

monitoramento do cumprimento do Plano de Ação, explicitando a 

observância ao cronograma mencionado ou justificando o seu 

descumprimento; 

b) Dê-se a apresentação, em prazo máximo fixado, dos dados que demonstrem que 

as instituições de ensino sob sua responsabilidade (escolas municipais) possuem 

condições adequadas para o cumprimento das exigências sanitárias (mediante a 

apresentação de relatório circunstanciado prévio, a respeito das unidades de 

ensino integrantes de sua rede que principiarão as atividades presenciais) e bem 

assim, relatório circunstanciado a respeito das unidades de ensino da rede 

particular que comprovem o cumprimento dos protocolos sanitários e de 

biossegurança; 

c) Garanta aos pais ou responsável o direito de optar pela manutenção do seu filho 

em atividades não-presenciais e a disponibilidade de oferta de atividades 

compatíveis com essa opção; 

d) Elabore cronograma local, por parte da Vigilância Sanitária Municipal em 

conjunto com os comitês formados à nível municipal e por escola, para realização 

de inspeções sanitárias periódicas nas instituições de ensino, para verificação das 

condições sanitárias, pedagógicas e humanas adequadas ao retorno presencial das 

atividades; 

e) Mantenha o monitoramento de vigilância epidemiológica específico da rede 

municipal escolar; com a criação, na Secretaria Municipal de Educação, de canal 

de comunicação próprio, à disposição de toda a comunidade escolar, para que 
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sejam informadas eventuais violações aos protocolos sanitários adotados em cada 

uma das unidades escolares, o que deverá ser imediatamente comunicado à 

Vigilância em Saúde Municipal, mediante protocolo e registro próprios; 

f) Comprove, documentalmente, no prazo de até 10 (dez) dias, a realização dos 

treinamentos dos profissionais da rede de ensino sobre os protocolos sanitários, 

em conformidade aos protocolos sanitários de prevenção da Covid-19; 

g) Esclareça as formas de monitoramento e medidas de isolamento de casos de 

eventual contágio no ambiente escolar, que deverão ser parte integrante do 

Plano de Retomada; 

h) Adote as ações necessárias para a implementação dos programas suplementares 

ao ensino, inclusive nos períodos de reforço pedagógico, tais como alimentação, 

transporte e material didático; 

i) Considere a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados das 

turmas e turnos da educação básica, incluindo redução do número de alunos 

por turnos e turmas, de modo a manter o distanciamento social no ambiente 

escolar; 

j) Promova, conforme seja necessário, a recomposição do quadro de professores 

da educação básica e demais profissionais de educação diante do arranjo 

pedagógico a ser adotado, em especial nas hipóteses da adoção do chamado 

sistema híbrido, em razão da necessidade de acompanhamento pedagógico das 

atividades remotas realizadas em concomitância com as presenciais, bem como 

no tocante àqueles que sejam considerados como grupo de risco e aqueles que 

eventualmente apresentem sintomas de gripe e diagnóstico positivo para Covid-

19, conforme fluxo a ser estabelecido; 

k) Na hipótese eventual de impossibilidade de abertura da unidade de ensino para 

atividades pedagógicas presenciais, face a insuficiência de infraestrutura ou de 

recursos humanos ou materiais suficientes ao cumprimento das condições 

sanitárias exigidas nos protocolos, determine-se a realização e apresentação de 

diagnóstico POR ESCOLA da rede municipal de ensino, que justifique a 

impossibilidade de retomada das aulas presenciais, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando as razões concretas que fundamentam a decisão, mediante a 

apresentação, a partir do diagnóstico realizado: 

1) Do planejamento de ações e adequações estruturais necessárias ao ambiente 

escolar, com seu respectivo cronograma e previsão de custos, a fim de que 

sejam garantidas as condições sanitárias indispensáveis ao retorno presencial 

das atividades escolares. O cronograma deverá contemplar a possibilidade de 

reabertura, AINDA QUE GRADUAL, das escolas da rede municipal, que 

estiverem adequadas aos protocolos sanitários, considerando as suas 

peculiaridades e diversas realidades; 

l) Previsão de ampliação da oferta de atividades pedagógicas não presenciais, de 

todos os componentes curriculares dos níveis/séries do ensino infantil e 

fundamental anos iniciais e finais da educação básica, garantindo-se a 

universalização do acesso a todos os alunos matriculados na respectiva rede (nos 

termos do art. 3º, §6º do Decreto Estadual nº 41.010, de 07 de fevereiro de 202160). 

                                                             
60 Ibidem. Nota 32. 
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Requer, ainda: 

a) A citação do município requerido, na pessoa do Prefeito Municipal, para 

responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia e tomada de 

providências quanto a possível estabilização da tutela antecipada (CPC, art. 303); 

b) A procedência da ação para confirmar, de forma definitiva, a tutela antecipada 

deferida, assim como as medidas necessárias ao seu cumprimento (medidas 

coercitivas típicas, atípicas e medidas executivas estrito senso). 

 

Protesta provar os fatos alegados por todos os meios de provas em 

direito admitidos, em especial pelo depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, juntada 

de documentos, enfim tudo o que for necessário para o deslinde justo da causa. 

Requer seja o membro do Ministério Público intimado pessoalmente 

dos provimentos judiciais. 

A prioridade de tramitação da presente ação, promovendo-se as 

anotações e identificações de praxe, conforme fundamentações dispostas no tópico das 

preliminares acima. 

Os eventuais valores pagos a título de multa diária deverão ser 

revertidos ao FIA - Fundo da Criança e do Adolescente da Municipalidade, para aporte 

de seu fim específico. 

Em se tratando de ação civil pública que visa garantir a efetivação dos 

direitos à vida, segurança e saúde e educação de crianças e adolescentes, no caso, de 

natureza difuso, de valor inestimável, dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), para os efeitos legais. 

Por fim, requer a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e 

outros encargos, desde logo, a teor do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/85. 

 

Bananeiras/PB, 08 de setembro de 2021. 

 

 

AIRLES KÁTIA BORGES RAMEH DE SOUZA 

2ª Promotora de Justiça de Bananeiras/PB 
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