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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) DA CÂMARA CÍVEL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. 

 
 
PROCESSO ORIGINÁRIO N° 0857497-58.2020.8.15.2001 
JUÍZO: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE JOÃO PESSOA 
PROMOVENTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 
PROMOVIDO: O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, neste ato presentado 

pelo 50º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de João Pessoa1, vem perante Vossa 

Excelência, com fulcro nos arts. 996, caput e 1.015, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 

tempestivamente, interpor 

AGRAVO DE INSTRUMENTO  

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL  

 

contra decisão constante no ID nº 37104542, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da 

Infância e Juventude de João Pessoa, nos autos da Ação Civil Pública nº 0857497-

58.2020.8.15.2001, promovida em face do MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, e que indeferiu 

pedido de antecipação de tutela, requerendo que seja recebido o presente agravo e as razões 

que se seguem, e, ao final, julgado procedente para que produza seus jurídicos efeitos. 

 
1 Art. 3º. As atribuições dos cargos de Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de João Pessoa, de 3ª entrância, serão exercidas da 

seguinte forma: [...] L – 50º Promotor de Justiça, extrajudicialmente, em matéria da educação da rede municipal e, por distribuição, da 
rede privada de ensino, incluindo a instauração de procedimento cível e a propositura da respectiva ação para a defesa dos direitos 
difusos, coletivos e individuais homogêneos e indisponíveis àquela relativos, com acompanhamento desta até seu final julgamento; [...]. 
(Resolução CPJ/MPPB nº 021/2018). 
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Outrossim, esclarece que os autos da ação civil pública originária são 

eletrônicos e, nesse sentido, dispensada a apresentação das peças elencadas nos incisos I e II 

do art. 1.017 do NCPC, conforme previsto no § 5.º do mesmo dispositivo legal.  

Entretanto, seguem 11 anexos contendo peças que julga serem úteis par 

compreensão da controvérsia. 

Por fim, indica os nomes e endereços das partes constantes do processo: 

▪ Agravante: Ministério Público do Estado da Paraíba, neste ato presentado pelo 50º 

Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de João Pessoa, que poderá ser 

encontrado na Rua Almirante Barroso, 159, Centro, nesta Capital; 

▪ Agravado: Município de João Pessoa, por seu Procurador-Geral, que poderá ser 

encontrado na Praça Pedro Américo, 70, Centro, nesta Capital. 

 

Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1º, CPC). 

Nestes termos, 

Espera que seja recebido, conhecido e provido. 

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas. 

 
Luis Nicomedes de Figueiredo Neto 

50º Promotor de Justiça de João Pessoa



 
  

 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA 

GABINETE DO 50º PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

3/45 

 
 

 

 

 

PROCESSO ORIGINÁRIO N° 0857497-58.2020.8.15.2001 
JUÍZO: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE JOÃO PESSOA 
PROMOVENTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 
PROMOVIDO: O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

 

 

 

RAZÕES  

DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Egrégio Tribunal de Justiça, 

Colenda Câmara Cível,  

Ínclita Procuradoria de Justiça, 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO 

1. O Ministério Público Estadual, por intermédio do Promotor de Justiça 

signatário, esclarece que o presente recurso é interposto contra decisão publicada no último dia 

26, sendo, pois, tempestivo por força do disposto no art. 218, § 4º do Código de Processo Civil. 

II – DA SÍNTESE FÁTICA DA AÇÃO ORIGINÁRIA   

1. A Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do estado da Paraíba, 

no ato presentado pelo 50º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de João Pessoa, tem 
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por objetivo assegurar o retorno das atividades pedagógicas presenciais na rede pública 

municipal e na rede privada de ensino na Capital.  

2. No cerne da questão está o tratamento dispensado pelo Poder Público 

Municipal à educação em tempos de pandemia uma vez que o autor entende que não é 

condizente com a prioridade absoluta que lhe é assegurada pela Constituição Federal, Estatuto 

da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  

3. Para melhor compreensão do tema, necessário se faz uma recapitulação dos 

fatos que antecederam à propositura da referida demanda. 

4. É sabido que, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), 

foi reconhecida pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188/2020, Situação de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 

de novembro de 2011.  

5. Nesse sentido, a Lei nº 13.979/2020, com o objetivo de proteção da 

coletividade, dispôs sobre as providências recomendadas para enfrentamento da nova 

realidade. 

6. Para fins de regulamentar e operacionalizar a referida lei, foi expedida pelo 

Ministro de Estado da Saúde a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, possibilitando a 

adoção das medidas de saúde para resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 

3º da Lei nº 13.979/2020, dentre as quais, a imposição de quarentena 2 , mediante ato 

administrativo formal e devidamente motivado a ser editado por Secretário de Saúde do Estado, 

do Município, do Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível 

de gestão, publicado no Diário Oficial e amplamente divulgado pelos meios de comunicação. 

 

 
2 Art. 2º, inciso II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam 

doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a 
possível contaminação ou a propagação do coronavírus. 
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7. A quarentena poderia ser adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, com 

possibilidade de se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e 

garantir a manutenção dos serviços de saúde no território. 

8. Em 20 de março, o Ministro de Estado da Saúde expediu a Portaria nº 454, 

que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus 

(COVID-19). 

9. No contexto estadual, o Governador da Paraíba, em 13 de março, editou o 

Decreto Estadual nº 40.122, no qual declarou Situação de Emergência no estado da Paraíba 

em razão da pandemia. 

10. Na mesma linha de raciocínio, o Prefeito Municipal de João Pessoa, por 

intermédio do Decreto Municipal nº 9.456, de 15 de março de 2020, reconheceu situação de 

emergência no Município, estabelecendo, dentre várias providências, que os estabelecimentos 

de ensino deveriam manter as seguintes rotinas de prevenção: a) disponibilização de álcool gel 

70% na entrada das salas de aula; b) evitar o compartilhamento de utensílios e materiais; c) 

aumentar a distância entre as carteiras e mesas dos alunos; d) aumentar a frequência de 

higienização de superfícies e manter ventilados ambientes de uso coletivo. 

11. As medidas tinham por objetivo evitar a disseminação do vírus de forma 

desenfreada de modo a provocar o colapso do sistema de saúde diante da limitação da rede 

hospitalar em receber eventualmente uma grande demanda de pacientes contaminados com 

COVID-19, e, em consequência, resultar em elevado número de mortes. 

12. No dia 17 de março seguinte, o Alcaide editou o Decreto Municipal nº 

9.460/2020, alterando vários dispositivos do diploma legal anterior, determinando a suspensão 

a partir daquele momento até o dia 18 de abril subsequente das aulas presenciais nas unidades 

das redes pública e privada de ensino, incluindo educação infantil, fundamental, nível médio, 

EJA – Educação de Jovens e Adultos, técnico e ensino superior, sem prejuízo da manutenção 

do calendário recomendado pelo Ministério da Educação. 
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13. Em 06 de abril, o Chefe do Poder Executivo Municipal decretou estado de 

calamidade pública para enfrentamento da pandemia, nos termos do Decreto nº 9.470/2020. 

14. De forma sucessiva, foram emitidos Decretos Municipais que estenderam o 

prazo de suspensão das aulas presenciais, a saber: 

DECRETO Nº PRAZO DE SUSPENSÃO 

9.481  até 18 de maio de 2020 

9.491 até 31 de maio de 2020 

9.496 até 14 de junho de 2020 

9.504 até ulterior deliberação 

 

15. No dia 02 de outubro último, por meio do Decreto Municipal nº 9.585/2020, 

dentre as novas medidas de enfrentamento e prevenção à referida epidemia, o Prefeito 

Municipal autorizou o retorno gradativo de atividades presenciais nas instituições de ensino 

superior (IES) e nas demais instituições educacionais apenas na modalidade de ensino médio,  

cursos livres e ambientes de cabine de estudo. 

16. Em relação aos estabelecimentos que ministram o ensino médio, 

especificamente, fixou o seguinte cronograma de retomada:   

ANO DATA PARA O RETORNO 

3º ano a partir de 13 de outubro 

2º ano a partir de 19 de outubro 

1º ano a partir de 26 de outubro 

 

17. No entanto, para que o restabelecimento das atividades de forma presencial 

fosse possível, as instituições de ensino deveriam observar: 

• a capacidade máxima de 50% (cinquenta por cento) dos alunos de cada turma; 

• o distanciamento mínimo de 1,5m entre alunos e professores, bem como uso de máscaras 
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por alunos, professores e demais funcionários; 

• a disponibilização de álcool gel 70%; 

• o cumprimento de outras exigências estabelecidas em normas complementares da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

• a continuidade de disponibilização de aulas remotas para os alunos; e 

• o afastamento das atividades presenciais de professores e alunos dos grupos de risco para 

o coronavírus. 

18. Diante da notória flexibilização de outras atividades, imaginava-se que seria 

chegada a hora de avançar na reabertura gradual dos demais níveis de ensino, isto é, ensino 

fundamental, educação infantil e EJA, tanto na rede privada de ensino, como na rede pública. 

19. Infelizmente, não foi o que ocorreu. 

20. No dia 20 de novembro, foi editado o Decreto Municipal nº 9.626/2020, o qual 

revogou as autorizações concedidas nos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, caput e parágrafos do 

Decreto Municipal nº 9.585/2020. 

21. Examinando a nova medida, observa-se a inexistência de justificativa de 

caráter técnico-científico que autorizasse a revisão da autorização para reabertura das 

instituições de ensino na forma descrita no Decreto Municipal nº 9.585/2020. Não houve 

divulgação de qualquer estudo que relacionasse eventual aumento das taxas de 

contaminação de COVID-2 no período com o retorno das atividades presenciais nas 

unidades que reabriram suas portas para a comunidade escolar. 

22. Na realidade, ampliando o seu efeito subjetivo, à pretexto da 

discricionariedade do ato administrativo, o Município revogou o Decreto Municipal nº 9585/2020, 

retomando um descompasso normativo que desconsidera a prioridade às atividades 

presenciais da educação. 
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23. Para uma melhor compreensão, seguem cópias dos aludidos Decretos 

Municipais (Anexo 01). 

24. Pelas razões expostas na petição inicial da ação civil pública originária, ficou 

evidenciado que as autoridades públicas municipais não elegeram como prioridade o retorno às 

atividades pedagógicas presenciais em toda a rede de ensino, penalizando o processo 

educacional de crianças e de adolescentes. 

25. O pedido de concessão da tutela de urgência na ação em epígrafe formulado 

pelo autor, aqui agravante, foi indeferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude da 

Capital. 

26. É contra a referida decisão que se interpõe o presente Agravo de Instrumento.  

III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA   

27. Para uma melhor sistematização dos motivos pelos quais deve a decisão 

agravada ser reformada, opta-se pela seleção tópica de trechos de sua motivação, e, em 

seguida, apresentação dos contrapontos correspondentes: 

A. [..] Da análise da inicial, vê-se que a parte promovente alega que o direito à educação 

de crianças e adolescentes está sendo prejudicado em razão do afastamento das ati-

vidades presenciais de ensino. Porém, autorizar o seu retorno, sem consultar o ente 

público e as autoridades sanitárias, inviabilizaria a análise dos fatores de risco que 

acompanham tal decisão. Cabe mencionar ainda que a reabertura das escolas requer 

a análise da taxa de ocupação de UTIs e a demonstração que os óbitos diários estão 

em constante queda, assim com a taxa de contaminação da população, bem como a 

discussão conjunta entre os diversos órgãos e atores envolvidos no combate à atual 

pandemia. É inegável a complexidade das questões fáticas que envolvem o tema, 

sendo imperiosa a preservação do direito fundamental à saúde, com adoção de ações 

preventivas que dificultem ou retardem a disseminação da COVID-19, a fim de evitar o 
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colapso do sistema de saúde. Como não há vacina, sabe-se que o isolamento social é 

a forma mais eficaz de combate ao contágio. [...]: 

28. Durante o período de pandemia, os entendimentos científicos foram sofrendo 

alterações conforme os estudos técnicos avançavam de acordo com a evolução da crise 

sanitária. Posições firmadas, inicialmente, foram sendo revistas. O que se mostrou, em um 

primeiro momento, eficiente, depois, revelou-se equivocado. 

29. Nesse particular, a Organização Mundial da Saúde (OMS) defendeu o 

isolamento social completo como solução para tentar conter a disseminação do vírus SARS-

CoV2, inclusive recomendando o fechamento das escolas, o que foi feito. 

30. O aprofundamento das pesquisas científicas, com a aquisição de informações 

mais precisas sobre a disseminação do vírus, suas formas de contágio e os seus efeitos no 

organismo humano demostrou a necessidade de rever concepções, e, nesse ponto, o 

fechamento das escolas por longo tempo se revelou um equívoco. 

31. As próprias agências internacionais passaram a defender a retomada das 

atividades educacionais presenciais. 

32. É que, consoante estudos científicos, a contaminação do vírus entre crianças e 

adolescentes é mínima, e, portanto, com a adoção das medidas sanitárias e de biossegurança 

adequadas é desnecessário mantê-las afastadas presencialmente do ambiente escolar.  

33. A consultoria “Vozes da Educação” realizou levantamento internacional de re-

tomada das aulas presenciais, cuja conclusão aponta para resultados positivos nos Países que 

adotaram e seguiram os protocolos de segurança. A publicação, na íntegra, encontra-se no 

anexo 02. 

34. Wanderson de Oliveira, que, no início da pandemia, era o secretário de Vigi-

lância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, e o médico Fábio Jung, coordenaram um estu-

do denominado “Covid-19 e a reabertura das escolas: descrição da evidência cientifica - Impac-
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tos sobre a pandemia, sócio-econômicos e educacionais”, em que defendem o retorno às aulas 

diante dos impactos do isolamento causados aos alunos. 

35. O estudo apresenta como principais achados: a) susceptibilidade: crianças 

são significativamente menos suscetíveis à Covid-19, representando apenas 2% dos casos 

globalmente e 24% da população mundial; b) gravidade: a doença é menos agressiva do que a 

gripe (influenza) em crianças. De janeiro até 26/8 os EUA apresentavam quase o dobro de óbi-

tos por influenza em crianças até 14 anos: 57 Covid vs. 108 óbitos por influenza; c) transmissi-

bilidade: a evidência nos locais onde houve reabertura mostra que crianças contribuem pouco 

para a cadeia de transmissão, mas são necessário mais dados para determinar a transmissibili-

dade definitivamente; d) vulnerabilidade: O fechamento das escolas oferece riscos irreversíveis 

à saúde das crianças, agravando condições; psiquiátricas, comprometendo a segurança ali-

mentar, aumentando a taxa de gravidez infantil, o número de abusos e maus tratos, uso de dro-

gas e violência; e) desigualdade: crianças vulneráveis têm menos acesso à educação à distân-

cia de qualidade e sofrem mais com o fechamento de escolas; mulheres tem um comprometi-

mento significativamente maior de sua atividade profissional, acentuando as já enormes desi-

gualdades sociais e de gênero no Brasil; f) Impacto econômico: a manutenção do fechamento 

das escolas pode agravar a recessão econômica, com prejuízos correspondentes a até 1% do 

PIB. (Anexo 03). 

36. É com espeque em todos os fundamentos expostos que diversos países eu-

ropeus que estão enfrentando a segunda onda da epidemia com números maiores do que a 

primeira e por tais motivos vivenciam restrições mais severas, preservam as escolas abertas, 

trazendo uma releitura para o confinamento social, ancorado na concepção de que escola deve 

ser prioridade. Escolas, para esses países, se situam na lista de serviços essenciais como hos-

pitais e mercados. 

37. A manutenção de escolas fechadas aos estudantes não mais se justifica uma 

vez que pais, professores, alunos e funcionários estão sujeitos a contrair o vírus nos locais em 

que circulam, fora do ambiente escolar. 
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38. De outra banda, registre-se que há várias semanas tem sido registrada a 

diminuição dos casos de COVID-19 na Capital, conforme dados oficiais, constantes dos 

gráficos a seguir3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://experience.arcgis.com/experience/3be82460176d4046b0c827d4d65e81a4 Acesso em 30 de nov 2020. 
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39. Ao proceder o comparativo entre o número de casos confirmados e os de 

óbitos causados pela COVID-19 na Paraíba com o contingente população por faixa etária, 

constata-se que os índices apresentados entre as crianças e adolescentes (0 – 19 anos de 

idade) são baixíssimos, consoante demonstram os gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (dados atualizados em 28/11/2020, às 15:45:32) 4. 

 

 

 
4 https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/  Acesso em 29 de nov 2020. 
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              Fonte: Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)5. 

 

40. Em resumo, dentro de um contingente populacional estimado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 4.039.277 milhões de habitantes (2020)6, o 

número de casos de óbitos e, em especial, na faixa etária de 0 – 19 anos, cuja população é 

estimada em 1.277.95 pessoas7, em 09 (nove) meses de pandemia, registra 11(onze) 

mortes. 

 

41. Quanto à Capital, o Painel COVID-19/João Pessoa, em boletim atualizado no 

dia 30/11/2020, às 07hs:00, aponta, por faixa etária e sexo, os seguintes indicadores desde o 

início da pandemia: 

 

 

 

 
5 https://www.conass.org.br/guiainformacao/paraiba-2/ Acesso em 30 de nov 2020. 
6 https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pb.html  Acesso em 29 de nov 2020. 
7 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/projpopuf.def Acesso em 29 de nov 2020. 
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44. Logo, a Capital, com população total estimada em 817.511 habitantes 

(20202)8, em 09(nove) meses, teve entre as crianças e os adolescentes os seguintes índices 

de COVID-19:  

 
8 Idem. 
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FAIXA ETÁRIA CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS 

0 a 9 anos 743 6 

10 a 19 anos 1.413 2 

 

42. O resultado decorre da circunstância de que a contaminação por COVID-19 

entre as crianças e os adolescentes é baixíssima, ainda que incluídos aqueles com fator de 

risco. 

43. Como dito alhures, estudos científicos posteriores ao início da pandemia 

comprovam que os ambientes escolares não são propícios à disseminação descontrolada do 

COVID-19, quando atendidos os protocolos sanitários e de biossegurança, como pretende o 

Agravante. Ao contrário, tornam-se um ambiente seguro e de rápido controle. 

44. A publicação da UNICEF referenciada na decisão judicial agravada e ocorrida 

em abril, de fato, indica uma série de critérios para possibilitar a reabertura segura das escolas. 

O momento exigia extrema cautela na flexibilização da atividade.  

45. Em nova publicação, divulgada no último dia 14 de setembro, intitulada 

Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19 

(Considerações para medidas de saúde pública relacionadas às escolas no contexto do 

COVID-19, em tradução livre)9, representantes da UNICEF, Unesco e da Opas/OMS passaram 

a apontar que  

Com base nos melhores dados disponíveis, a COVID-19 parece ter um efeito 

direto limitado sobre a saúde das crianças, sendo responsável por cerca de 

8,5% dos casos relatados em todo o mundo, e muito poucas mortes. Em 

contraste, o fechamento de escolas tem impactos negativos claros na saúde, na 

educação e no desenvolvimento infantil, assim como na renda familiar e na economia 

em geral. Os governos nacionais e locais devem considerar a priorização da 

 
9  https://www.unicef.org/brazil/media/10526/file/consideracoes-medidas-saude-publica-relacionadas-a-escolas-no-contexto-da-covid-

19.pdf Acesso em 29 de nov 2020. 
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continuidade da educação, investindo em medidas abrangentes e multifacetadas para 

prevenir o início e a propagação do SARS-CoV-2 em ambientes educacionais, ao 

mesmo tempo em que limitam a transmissão na comunidade em termos mais amplos. 

(Anexo 04) 

46. Por sua vez, o Grupo de Trabalho (GT) Multidisciplinar da UFRJ para 

enfrentamento da COVID-19 emitiu nota técnica destacando que 

Compreender a dinâmica de transmissão do novo coronavírus dentro de casa é 

importante para pontuar o papel da criança na cadeia de transmissão. Um estudo 

realizado pelo Instituto de Saúde Holandês, avaliando 54 famílias, concluiu que as 

crianças são infectadas a partir de um familiar adulto e a transmissão de adulto para 

adultos foi a forma mais importante. Assim, as crianças não participaram como agente 

principal da cadeia de transmissão do vírus. Nesse estudo, nas famílias com um 

paciente confirmado com COVID-19, crianças de um a onze anos tiveram menor 

probabilidade de apresentar RT-PCR e testes sorológicos positivos do que crianças 

mais velhas e adultos. Nenhuma criança abaixo de 12 anos foi o caso índice da 

família. (Anexo 05) 

47. Para o referido grupo de cientistas 

Em relação à transmissão no ambiente escolar, dados existentes até o momento, 

obtidos por meio de estudos de rastreamento de casos e contactantes em locais onde 

a retomada escolar já se deu, mostram que as escolas não parecem desempenhar 

importante papel na transmissão do SARS-CoV-2. Estudos realizados em fevereiro e 

março, ainda antes das medidas de isolamento social serem implementadas (portanto 

sem isolamento), já sinalizavam algumas lições: existem poucos relatos de 

transmissão a partir de crianças, levando a grandes surtos, especialmente no cenário 

escolar e a transmissão na comunidade de crianças mais velhas é maior. 

48. Com relação aos assintomáticos, estudos realizados na cidade de Wuhan, 

China, indicam que não transmitem o vírus, consoante constante de artigo publicado pela 
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conceituada revista cientifica da área de saúde Nature Communications10. 

49. Em outro diapasão, a alegação de que os índices de ocupação dos leitos 

hospitalares não permitiria a reabertura das escolas merece reflexão a partir de relatório 

apresentado pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) que concluiu:  

Para a região metropolitana de João Pessoa, a redução do número de leitos de 

enfermaria do plano de contingência entre julho e setembro foi de 21% de enfermaria 

e 19% de UTI. Já em relação ao aferido pelo CRM-PB em novembro, a queda é de 

24% de enfermaria e 44% de UTI comparando com o plano de julho e de 4% de 

enfermaria e 30% de UTI, se comparado com o plano de setembro. (Anexo 06).  

50. Por óbvio, diante da redução de oferta de leitos de UTI e de enfermaria 

destinados à COVID-19, a taxa percentual de ocupação aumenta. Não se deve esquecer, ainda, 

que um hospital inteiro foi desativado: o hospital de campanha instalado no estacionamento do 

Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. 

51. A propósito, os dados relativos à Capital apresentam quanto às internações 

hospitalares11: 

 

 

 

 

 

 

 
10 https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w Acesso em 29 de nov 2020. 
11 https://experience.arcgis.com/experience/3be82460176d4046b0c827d4d65e81a4 Acesso em 30 de nov 2020. 
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52. Ainda que se considerasse um eventual incremento do número de casos, o 

que os gráficos não demonstram, inexistem notícias de novas medidas de restrição 

encampadas pelo Município de João Pessoa, de intensificação das fiscalizações ou 

fechamento de espaços que não permitem o rastreamento e o isolamento dos casos.  

53. Lastimavelmente, em paralelo à ocupação de bares, cinemas, academias, 

eventos sociais, praças públicas, shopping centers, salões de festa, dentre outros, as 

atividades presenciais da educação seguem proibidas normativamente. 

54. Ora, não mais se justifica sacrificar apenas a educação a pretexto de conter a 

transmissão da COVID-19. 

55. Quando ponderado o prejuízo à educação com a necessária proteção à saúde 

e a vida das pessoas, o aniquilamento do primeiro direito é compreensível e aceitável. 

Entrementes, a partir do momento em que a Educação é posta em segundo plano frente às 

atividades que não possuem o mesmo impacto social, o ato administrativo que pretere o “direito 

público subjetivo” à educação deve ser rechaçado, em defesa dos interesses de crianças e 

adolescentes, que devem ser destinatários da prioridade absoluta na implementação de 

políticas públicas (art. 4º do ECA).  

56. 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 Municipal como essenciais, em especial atividades 

recreativas e de convívio social, deve ser a primeira a voltar e a última a paralisar. A paralisação 

deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária, por exemplo, em eventual 

sinalização da bandeira vermelha, após a interrupção de todas as demais atividades não 

essenciais. 

57. Não se olvida que as medidas de enfrentamento da epidemia guardem 

fundamento em “evidências científicas”” e que a análise sobre as informações estratégicas em 

saúde devem ser limitadas no tempo e no espaço, no mínimo indispensável à preservação da 
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saúde pública (do art. 3º, § 1º da Lei nº 13.979/2020). Se tais elementos de justificação do ato 

administrativo devem acompanhar a adoção da medida, a mesma exigência de exposição das 

razões de justificação deve acompanhar a sua revogação. 

58. Na situação em estudo, o Município de João Pessoa não permeou a revisão 

da autorização para reabertura das instituições de ensino em justificativa que guarde 

fundamento em evidência científica e na análise sobre as informações estratégias em saúde 

que justifiquem a interrupção exclusiva de atividades escolares presenciais, em detrimento de 

outras atividades não essenciais, ao arrepio do princípio constitucional da prioridade absoluta e 

ao direito à educação.             

59. Eventual aumento nos casos de contaminação de COVID-19 não pode ser 

atribuído ao fluxo de pessoas em escolas, pois, afinal, estão absurdamente fechadas desde 

março. 

60. Nesse ponto, devem ser atacados os verdadeiros fatores causadores do 

recrudescimento do contágio, notadamente o relaxamento de parcela considerável da população 

com os cuidados preventivos necessários para evitar a transmissão do vírus. 

61. Nas palavras do Presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba – 

CRM/PB: 

Como os indicadores de mortes começaram a diminuir há algumas semanas, os 

governantes foram flexibilizando as regras de distanciamento social e autorizando a 

abertura do comércio, cinemas, bares, parques. Além disso, as pessoas começaram a 

ter um comportamento mais permissivo, em boa medida, pela desinformação, fake 

news, maus exemplos de alguns líderes e formadores de opinião e falsa segurança 

oferecida por uma vacina que nem está disponível ainda. (Anexo 06)  

62. Na linha da publicação, divulgada no último dia 14 de setembro, intitulada 

Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19 

(Considerações para medidas de saúde pública relacionadas às escolas no contexto do 
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COVID-19, em tradução livre), anteriormente citada, representantes da UNICEF, Unesco e da 

Opas/OMS apontaram que: “O fechamento de instalações educacionais deve ser considerado 

apenas quando não houver alternativas”. 

63. O Município de João Pessoa, como dito, para além de não buscar a contenção 

da transmissão na comunidade do SARS-Cov-2, elege o setor educacional com exclusividade, 

como segmento a suportar constrições em nome da saúde pública. 

64. No exercício de ponderação de direitos, Saúde e Educação devem se 

equalizar em uma balança, sem que se aniquile o segundo, a pretexto da defesa do primeiro. 

65. 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 uma inaceitável omissão governamental, capaz de 

frustrar, injustamente e por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, da prestação 

estatal que lhe foi imposta pela nossa Carta Constitucional. 

66. Eventual arguição de que a medida de fechamento das escolas se justifica por 

questões de ordem sanitária, técnica, estrutural, operacional ou logística não se sustenta uma 

vez que o ato administrativo que a funda desconsidera aspectos de proporcionalidade e 

de razoabilidade em relação às medidas de flexibilização já implementadas e que permitiram a 

abertura de atividades não essenciais. 

67. Conquanto os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, 

porque devem ser praticados objetivando atender ao interesse público e o bem-estar social, 

essa presunção de legitimidade e veracidade não é absoluta. 

68. A suspensão das atividades educacionais presenciais, à luz dos preceitos 

constitucionais e legais, é medida excepcional, de modo que a permanência da interrupção das 

atividades educacionais deve ser devidamente justificada, sobretudo porque envolve direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes. 
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69.   A restrição das atividades educacionais deve ocorrer em cenário, portanto, 

excepcionalíssimo, acaso o Município de João Pessoa imersa em bandeira vermelha, após a 

interrupção de todas as atividades de cunho não essencial.  

B. [...] Para que haja reabertura das escolas, o Município de João Pessoa deve garantir 

que as escolas públicas e privadas apresentem seus planos específicos para abertura 

e avalie a viabilidade dessa proposta. Assim, o Poder Judiciário, por si só, não tem o 

condão de tomar essa decisão de forma isolada. É necessário que especialistas, auto-

ridades sanitárias e públicas acompanhem, monitorem e avaliem todo esse processo. 

[...]: 

 

70. Não pretende o órgão do Ministério Público, aqui Agravante, que o Poder 

Judiciário substitua as autoridades sanitárias e públicas na formulação de planos específicos 

para viabilizar a reabertura de escolas. 

71. É que tais medidas já estão previstas no Decreto Estadual nº 40.574, de 

24 de setembro de 2020, o qual estabelece as diretrizes para o retorno às aulas presenciais – 

Plano Novo Normal para a Educação da Paraíba (PNNE/PB) (Anexo 07).  

72. Com relação ao Município, eventual omissão em editar um plano para o seu 

sistema de ensino não poderá ser motivo para eximi-lo da obrigatoriedade de preparar as 

unidades pertencentes à sua rede para receber seus alunos uma vez que enquanto não 

dispuser de regras próprias poderá ter como parâmetro o Decreto Estadual acima referido. 

73. Nesse particular, ao contrário do contido na decisão agravada, o que se 

pretende é que, em relação à rede privada de ensino, as instituições que comprovarem junto ao 

órgão sanitário municipal o atendimento aos protocolos sanitários e de biossegurança possam 

ser autorizadas à retornar suas atividades pedagógicas presenciais. Quanto à rede pública 

municipal de ensino, é compelir o gestor municipal a preparar as unidades da rede para que 

possa receber seus alunos com segurança e mediante oferecimento de um ambiente seguro.  
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74. Porém, nada impede que, diante de eventual circunstância sanitária 

superveniente que exija a paralisação das atividades pedagógicas presenciais, não possa 

ocorrer a intervenção das autoridades sanitárias com tal objetivo. Para tanto, todo o processo 

deve por elas ser acompanhado, monitorado e avaliado periodicamente.  

75. A título de ilustração, não se pode deixar de registrar que, descumprindo o 

Decreto Estadual nº 40.304/2020, o próprio Governo do Estado da Paraíba não autorizou a 

retomada das atividades educacionais presenciais nos Municípios que estão até mesmo em 

bandeira verde: 

 

 

 

 

 

 

 

76. O Município de João Pessoa há vários meses está em bandeira amarela12, e, 

ainda, que se alegue a impossibilidade de reinício das atividades presenciais em instituições de 

ensino em face de dita classificação a continuidade da situação atual não se justifica frente às 

demais atividades também classificadas no mesmo nível de risco. 

 

 
12 https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/novonormalpb Acesso 29 de nov 2020. 
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77. O Decreto Estadual nº 40.304/202013, que dispõe sobre a adoção do plano 

Novo Normal Paraíba, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como 

sobre recomendações aos municípios e ao setor privado estadual, estabelece: 

 

 

 

 
13 https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-

paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf Acesso em 01 de dez 2020. 
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78. Assim, admite o Poder Público o processo de flexibilização de medidas 

restritivas, permitindo a abertura de shoppings, cinemas, clubes, comércios, ao tempo em que 

mantém a proibição de aulas presenciais em seu território, demonstrando nefasta opção de 

prioridades. 

79.  É, pois, contraditória a decisão política que autoriza a retomada de todos os 

segmentos da sociedade, exceto as atividades pedagógicas presenciais nas escolas. 

80. Lamentavelmente, o que se constata é que a educação recebe tratamento 

desproporcional ao seu grau de importância, sendo relegado ao último nível de 

prioridades.  

81. No entanto, é curial a lembrança de que 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 inaceitável omissão governamental, 

capaz de frustrar, injustamente, e, por inércia, o integral adimplemento pelo Poder Público da 

prestação estatal que lhe foi imposta pela nossa Carta Magna. 

82. O próprio Decreto Municipal nº 9.585/2020, ao passo que revogou a 

autorização para a continuidade das atividades pedagógicas presenciais no ensino superior e 

no ensino médio, no seu art. 8º permitiu aos restaurantes e bares que continuassem a 

funcionar até às 24hs, podendo contar com apresentação musical de até três músicos.  

83. Causou estranheza a negativa do Município em promover a reabertura do 

segmento escolar do ensino infantil e do fundamental e optado pelo ensino superior e pelo 

médio, embora depois tenha injustificadamente retrocedido na posição,  podendo ser um 

indicativo de omissão na preparação das escolas de sua rede para receber os alunos e 

profissionais da educação no processo de retomada das atividades pedagógicas 

presenciais.  
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84. Importante realçar, ainda, que as crianças, os adolescentes e os profissionais 

da educação estão muito mais expostos aos riscos de uma contaminação em praças públicas, 

shopping centers, cinemas, restaurantes, salões de festa, hotéis, aviões, ônibus coletivos, entre 

outros tantos lugares de acesso ao público.  

85. No ambiente escolar, as crianças e os adolescentes além de terem 

preservados direito ao ensino/aprendizagem, ao convívio social, à cultura e ao lazer (art. 227 

da CF) estarão guarnecidos, eis que introduzidos em local em que todos estarão, efetivamente, 

empenhados e atentos aos deveres de higienização e outras medidas eficazes para evitar a 

disseminação do vírus, seguindo os protocolos já aplicados e outros que sobrevenham, dada a 

dinâmica das descobertas científicas.  

86. Insta registrar o acentuado aumento de soluções improvisadas pela 

sociedade, como a difusão de creches clandestinas e o aumento de aulas particulares, 

absolutamente imunes a qualquer fiscalização sobre o seu funcionamento e respeito à 

observância de medidas sanitárias, mais propensas, portanto, à difusão do vírus, o que, 

contraditoriamente, o Poder Público pretende evitar. 

87. Portanto, é preciso que os governos, de fato, priorizem as crianças e os 

adolescentes, verdadeiras vítimas ocultas da pandemia, e adotem as ações necessárias para a 

retomada das atividades pedagógicas presenciais nas escolas, mediante adoção de protocolos 

sanitários e de biossegurança eficazes. 

88. O agravante não pretende que o retorno das atividades presenciais nas 

escolas da rede de ensino pública municipal e da rede privada ocorra de forma 

irresponsável, mas sim mediante o cumprimento dos protocolos sanitários e de biossegurança 

estabelecidos nas normativas governamentais que tratam da questão. 

C. [...] é precipitada a retomada das aulas presenciais, diante do atual momento da pan-

demia e por inexistir ainda uma vacina, o que aumenta os riscos de propagação da 

COVID-19. [...]: 
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89. Condicionar o retorno das aulas presenciais à vacinação de toda a população, 

e, em particular, das crianças e dos adolescentes, é estabelecer a continuidade de uma grave 

omissão estatal por tempo indefinido. 

90. É que, segundo informações de conhecimento público, inexiste previsão para 

realização de campanha de vacinação contra o vírus Covid-19 que beneficie toda a população, 

e, ainda, quando este vier a ocorrer, deverá ser priorizados os grupos de risco, os quais, 

conforme citado nos debates científicos, certamente não estão incluídas as crianças e os 

adolescentes que não apresentem problemas de saúde.  

D. [...] Além disso, mesmo que não fosse obrigatória a frequência escolar, como requer o 

autor, esse pressuposto contribuiria com o aumento das desigualdades, visto que não 

se oferecerá meios igualitários para o acesso à educação, caso seja facultada a esco-

lha de levar as crianças e adolescentes às aulas presenciais ou permanecerem em 

atividades remotas. [...]:  

91. É de bom alvitre esclarecer que, como pretende o agravante, a faculdade a 

ser conferida aos pais de levarem os seus filhos para as atividades presenciais nas escolas e a 

obrigação destas em manter o ensino remoto enquanto durar o atual estado de calamidade 

pública é previsão contida em diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação 

(Parecer CNE/CP nº 11/2020 e Parecer CNE/CP nº 16/2020 – Anexo 08), autorizado pela Lei 

Federal nº 14.040/2020.  

92. No âmbito do estado da Paraíba, a possibilidade de implementação do 

denominado “ensino híbrido” é estabelecida no Decreto Estadual 40.574/2020 (Anexo 07), que 

dispõe:  

Art. 26. As redes, unidades e/ou instituições de ensino deverão instituir estratégias de 

ensino, respeitando a escolha das famílias e estudantes, que contemplem as 

características do contexto atual e o cumprimento mínimo da carga horária anual, 

podendo ser implementado: 

I - o ensino presencial, com protocolos sanitários; 
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II - o ensino híbrido, atividades presenciais e não presenciais ocorrendo de forma 

concomitante, considerado para a retomada gradual das turmas com aulas 

presenciais e online; e 

III - a manutenção do ensino não presencial. 

§ 1º As redes, unidades e/ou instituições de ensino devem realizar análise de 

alternativas de rodízio para estudantes face às condições e a diversidade de porte 

apresentado pelas mesmas, embasando a definição de estratégias no planejamento 

escolar de retomada das aulas, tais como: elaboração de diretrizes para a realização 

de contratações temporárias e/ou ajuste de carga horária dos profissionais da 

educação que respondam às demandas específicas das unidades de ensino. 

§ 2º As redes, unidades e/ou instituições de ensino devem elaborar planejamento de 

estratégias para a possibilidade das aulas presenciais serem suspensas novamente, 

estimulando a resiliência do sistema, disponibilizando e ampliando mecanismos de 

acessibilidade e continuidade dos processos pedagógicos. 

§ 3º As redes, unidades e/ou instituições de ensino devem estabelecer estratégias 

para a continuidade das atividades não presenciais em conjunto com atividades 

presenciais (ensino híbrido), de forma a ampliar ou complementar a perspectiva de 

aprendizado e a corrigir ou mitigar as dificuldades de acesso à aprendizagem não 

presencial. 

 

93. A adoção do modelo de ensino híbrido de modo temporário, se for o caso, 

beneficiará os pais ou responsáveis que eventualmente não se sentirem seguros para mandar 

seus filhos às escolas, sem que represente significativo aumento de custo para a rede uma vez 

mantidos os atuais recursos tecnológicos para quem deles possa fazer uso. 

94. De fato, o que contribuirá para o aumento do desequilíbrio no acesso à 

educação é a continuidade do modelo atual, com o fechamento das escolas para as 

atividades presenciais. 

95. Além do mais escolas particulares estão obtendo junto ao Poder Judiciário, em 

ações individuais, autorização para retomar suas atividades presenciais, conforme amplamente 

noticiado nos meios de comunicação, o que, inegavelmente, coloca os seus alunos em 
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vantagem em relação aos demais estudantes, por exemplo: 

 

 

 

E. [...] Por outro lado, o ensino à distância, embora não substituto do ensino presencial, 

tem sido amplamente adotado pelas redes pública e privada de ensino, em consonân-

cia com as orientações do Ministério da Educação, como forma de garantir o processo 

de aprendizagem e minimizar os prejuízos educacionais diante da atual pandemia. As-

sim, mesmo que de forma alternativa, não se está negando às crianças e adolescen-

tes o direito à educação; os estudantes estão tendo essa garantia de forma remota. 

[...] : 
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96. Em que pese o ensino remoto se mostrar como alternativa ao quadro de 

calamidade pública que se verificou no País, não se pode considerá-lo suficiente para substituir 

a importância das atividades pedagógicas presenciais. 

97. Nesse contexto, a inovação tecnológica traz impactos severos aos alunos 

socialmente mais vulnerárias, aprofundando as condições educacionais de desigualdade já 

existentes, mormente as dificuldades de acesso à internet e à oportunidade de aquisição de 

habilidades digitais, sem esquecer a falta de equipamentos tecnológicos adequados. 

98. Em 02 de setembro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

publicou estudo com o título “Acesso Domiciliar à Internet e Ensino Remoto Durante a 

Pandemia” 14 , demonstrando que 6 milhões de estudantes brasileiros, da pré-escola à pós-

graduação, não dispõem de acesso domiciliar à internet em banda larga ou em rede móvel 

3G/4G para acompanhar aulas e outras atividades online. Destes, cerca de 5,8 milhões 

frequentam instituições públicas de ensino no país. 

99. Por outro lado, mesmo para aqueles que tenham assegurado o acesso à 

internet ou à aulas ministradas em TV aberta, a eficácia da estratégia do ensino remoto no 

quesito aprendizagem não envolve unicamente a transmissão do conteúdo de modo virtual, mas 

também uma realidade muito distante de grande parte das famílias brasileiras, notadamente 

àquelas menos favorecidas socialmente: o acompanhamento pelos pais ou responsáveis na 

realização das tarefas.  

100. A dificuldade é destacada no Parecer nº 11/2020 do Conselho Nacional de 

Educação: 

É preciso considerar um conjunto de fatores que podem afetar o processo de 

aprendizagem remoto no período de isolamento da pandemia, tais como: as diferenças 

no aprendizado entre os alunos que têm maiores possibilidades de apoio dos pais; as 

desigualdades entre as diferentes redes e escolas de apoiar remotamente a 

 
14 https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/200902_nt_disoc_n_88.pdf Acesso em 21 de nov 2020. 
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aprendizagem de seus alunos; as diferenças observadas entre os alunos de uma 

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

autônoma on-line ou off-line; as diferenças entre os sistemas de ensino em sua 

capacidade de implementar respostas educacionais eficazes; e, 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. Todos esses fatores podem ampliar as 

desigualdades educacionais existentes. (Anexo 08) 

101. Ademais, o ensino remoto não tem aplicação no contexto do ensino infantil 

dada as características inerentes à faixa etária atendida nessa etapa, consoante reconhecido 

pelo Conselho Municipal de João Pessoa, por meio da Resolução CME nº 01/2020 (Anexo 09). 

F. [...] Além disso, considerando a presente época do ano, em que se está próximo do 

término do calendário escolar, há riscos para o processo de aprendizagem, caso ocor-

ra a mudança na metodologia de ensino para retornar às atividades presenciais por 

um curto espaço de tempo, visto que o ano letivo de 2020 está próximo de sua finali-

zação. [...]: 

102. A pretensão ministerial não impõe qualquer mudança na metodologia de ensino 

de modo a colocar em risco o processo de aprendizagem no presente ano letivo. 

103. Busca-se que o Município de João Pessoa: 

1º. faculte às escolas da rede privada de ensino o retorno às atividades pedagógicas 

presenciais a medida que cumpram as exigências sanitárias e de biossegurança 

estabelecidas pelas normas governamentais, assegurada a manutenção do ensino 

remoto para atendimento aos alunos, cujos pais ou responsáveis assim optarem. Às 

escolas caberá a escolha sobre o retorno das atividades presenciais no presente ano 

letivo ou no ano letivo seguinte, conforme previsto nas normas educacionais aplicáveis 

em época de pandemia e anteriormente referidas. Nesse particular, importa frisar que, à 

luz do art. 2º da Resolução nº 120/2020 do Conselho Estadual de Educação: “as redes e 

sistemas de ensino gozam de autonomia para decidir questões operacionais relativas ao 



 
  

 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA 

GABINETE DO 50º PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

31/45 

 
 

 

 

 

calendário anual de suas instituições, desde que assegurada a carga horária mínima de 

cada etapa, conforme legislação em vigor”; 

2º. relativamente à rede pública municipal de ensino, que o gestor prepare suas unidades 

para que, no mínimo, inicie o próximo ano letivo seguinte atendendo aos protocolos 

sanitários e de biossegurança, servindo o final do corrente ano letivo para a readaptação 

de professores, funcionários, alunos e familiares, bem como para identificar a 

necessidade de eventuais substituições daqueles profissionais da educação que 

estiverem em grupos de risco, evitando, assim, prejuízos aos discentes diante de uma 

eventual paralisação da escola pela falta de composição do quadro funcional.  

104. Importa frisar que não é algo novo ao agravado o dever de planejamento 

setorial das ações administrativas necessárias e destinadas à abertura das escolas públicas da 

rede estadual, consistentes na construção de plano de ações administrativas, sanitárias e 

pedagógicas para a retomada às aulas presenciais em condições de segurança para o corpo 

docente, equipe administrativa, alunos e seus responsáveis, abrangendo, além das 

recomendações sanitárias das autoridades, as questões estritamente administrativas, 

pedagógicas, de diversidade territorial, condições socioeconômicas, desigualdades de acesso ao 

ensino.  

105. Muito embora os sistemas, redes e instituições de ensino tenham sido 

surpreendidos com a suspensão repentina das aulas presenciais, contaram com lapso 

temporal superior a oito meses para a preparação da retomada. 

106. Ao que parece pelas demandas judiciais individuais, parte das escolas da rede 

privada de ensino fizeram o “dever de casa”. 

107. É, no entanto, imprescindível interromper o atual estágio de letargia da 

administração municipal com relação à preparação das suas unidades de ensino para receber as 

crianças e os adolescentes nelas matriculados. 
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G. [...] Ademais, o provimento jurisdicional requerido tem cunho satisfativo, não podendo 

ser solucionado nessa via de cognição sumária, requerendo a cautela que seja 

instaurado o contraditório e a instrução processual. [...]: 

 

108. O agravante discorda do argumento de que o provimento jurisdicional requerido 

tenha natureza satisfativa, e, portanto, que não poderia ser solucionado na via de cognição 

sumária escolhida.  

109. É que a proibição da concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública 

que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, poderá ser afastada quando preenchidos os 

requisitos ensejadores da tutela jurisdicional de urgência, como é caso em comento, posto que 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, senão vejamos: 

▪ PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) 

110. No caso sob exame, o direito lesionado pelo Poder Público — fumus boni 

iuris — está demonstrado pela necessidade de se garantir às crianças e os adolescentes o 

direito de frequentar os seguimentos da educação básica na rede privada e na rede pública 

municipal de ensino. A sua plausibilidade, nos documentos acostados na ação civil pública e 

pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie.  

111. O art. 227 da Constituição Federal consagra os princípios da proteção 

integral e da prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes: 

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

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
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112. Por sua vez, a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

expressa: 

“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos 

enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 

discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, 

religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 

condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição 

que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem”. (art. 3º) 

“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”. (art. 4º) 

 

“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. (art. 5º) 

“Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, 

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

condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.  

(art. 6º) 
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113. A expressão “com absoluta prioridade” trazida pelo art. 227 da CF dispensa 

exegese. O referido comando constitucional tem sido ignorado pelo ente Promovido, em razão 

do fechamento das escolas, a despeito da reabertura de outros setores não essenciais. 

114. A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

em seu art. 2º, por seu turno, dispõe: 

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

115. Com efeito, a omissão estatal revela franca violação aos princípios 

constitucionais da prioridade absoluta e do melhor interesse das crianças e dos 

adolescentes no Município de João Pessoa, insculpidos nos dispositivos legais acima 

destacados. 

116. A autorização para a reabertura de escolas sendo questão de saúde e de 

educação é de interesse local, e, portanto, de atribuição do Município, como já decidiu o 

Supremo Tribunal Federal na ADI 6.341, em julgamento realizado em 14 de abril do corrente 

ano. 

117. Nesse sentido, é preciso fazer cessar a inércia por parte do Poder Público 

Municipal em detrimento das crianças e dos adolescentes da cidade de João Pessoa. 

118. Repita-se: a opção administrativa foi de permitir a reabertura de diversas 

atividades tidas como não essenciais, inegavelmente, potencializadoras do risco de 

propagação da contaminação do COVID-19. 

119. É decerto que os atos administrativos discricionários encontram limites no 

interesse público. O desvio de finalidade ou de poder permite o controle jurisdicional nos casos 

de desacordo do ato discricionário com a finalidade da lei. 
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120. Assim, enquanto se mantém escolas fechadas, notoriamente ambientes de fácil 

implementação e controle de medidas sanitárias e de biossegurança, autorizou-se o 

funcionamento de bares, casas de festa, cinemas, ônibus de transporte coletivo, sem mencionar 

a permissibilidade com as lamentáveis aglomerações em atos realizados durante a campanha 

eleitoral. 

121. Como demonstrado anteriormente, a rede privada de ensino teve permitido o 

seu retorno às atividades pedagógicas presenciais, ainda que parcialmente, e, em curto espaço 

de tempo, revogada a autorização. 

122. Quanto à rede pública municipal de ensino sequer houve publicização junto à 

esta Promotoria de Justiça e à população de eventual cronograma para retorno das atividades 

pedagógicas presenciais em suas unidades de ensino. 

123. Ao contrário, este órgão ministerial, por intermédio do Ofício nº 

0561/2020/GAB/50ºPJJP, em 18 de setembro, solicitou ao Sr. Secretário Municipal de 

Educação e Cultura de João Pessoa o envio de plano de ação que, contemplando medidas 

administrativas, sanitárias e pedagógicas, dentre outras, garantisse o retorno de forma segura e 

eficiente das atividades educacionais presenciais nas creches e escolas da rede pública 

municipal ou, se for o caso, justificativa para sua inexistência, sem prejuízo de outros 

esclarecimentos que julgar pertinentes à matéria. Não houve resposta. (Anexo 10) 

124. Portanto, resta claro que as autoridades públicas municipais não elegeram 

como prioridade o retorno às aulas presenciais em toda a rede de ensino, sendo irrazoável a 

opção administrativa de se continuar a penalizar a educação. 

125. Comungamos, pois, com a nota divulgada pelo Conselho Regional de Medicina 

da Paraíba (CRM-PB), via conta mantida na rede social instagram (destaque nosso): 
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▪ PERIGO DE DANO (PERICULUM IN MORA) 

126. Inegavelmente, a demora na prestação jurisdicional importará na permanência 

por período indefinido de uma situação fática que, por tudo o que já foi apresentado, representa 

privação ao ensino pleno e à convivência salutar das crianças e dos adolescentes com a comu-

nidade escolar, mantendo-as em posição de vulnerabilidade, o que ofende a dignidade e a ga-

rantia de proteção integral. 

127. A não realização de atividades pedagógicas presenciais importa em gra-

ves consequências para as crianças e os adolescentes uma vez que causa efeitos dano-

sos em diversas vertentes: saúde mental, aprendizagem, convívio social, retrocesso 

cognitivo, dentre tantos outras. 

128. Em se tratando de crianças e adolescentes pertencentes às camadas menos 

favorecidas da população há uma preocupante situação de vulnerabilidade decorrente da ne-

cessidade de seus responsáveis exercerem as atividades laborais, por vezes, não tendo com 
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quem deixar os filhos, e, pela ausência das creches e escolas, entregá-los, durante o período 

de ausência, aos cuidados de terceiros, ou, desacompanhados à mercê da própria sorte. 

129.  Representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e da Orga-

nização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS), em comunica-

do divulgado em 18 de setembro do corrente ano15,alertaram para impactos do longo perío-

do de fechamento das escolas na vida de crianças e adolescentes, e que priorizar a rea-

bertura segura das escolas e garantir o direito de crianças e adolescentes à educação 

são ações essenciais. 

130. 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 estudan-

tes ficaram longe das salas de aula. Tendo em vista as diferentes realidades brasilei-

ras, as opções de atividades para a continuidade das aprendizagens em casa não es-

tão 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. 

131. E, mais adiante, acrescenta que  

Preocupa, também, o tema da saúde mental. O tempo prolongado de isolamento, 

longe da escola e dos amigos, tem impactos profundos na vida de crianças e adoles-

centes. 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. 

132. É cediço que o ambiente escolar é muito mais que um local de ensino: é es-

paço de experiência, de crescimento pessoal, de maturação, de respeito ao outro, de convívio 

com a diversidade. 

 
15 https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/reabertura-segura-das-escolas-deve-ser-prioridade-alertam-unicef-unesco-e-opas-

oms  Acesso em 20 de nov. 2020. 
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133. A Sociedade de Pediatria do estado do Rio de Janeiro publicou documento 

elaborado pelas pediatras Patrícia Barreto, presidente do Departamento de Pneumologia da 

SOPERJ, e Lívia Esteves, pediatra e infectologista, intitulado “Direito Universal à Educação”16, 

alertando que  

Os prejuízos educacionais, pedagógicos e psicológicos e sócio-afetivos na infância e 

adolescência são indissociáveis entre si e têm na privação escolar um dos seus maio-

res determinantes. A população mais vulnerável sofre esse impacto de forma amplifi-

cada, como verificamos em documentos da OMS, OPAS, UNICEF, MS, SBP e AAP” 

[...] O papel da escola é mostrar que se pauta tanto no respeito ao outro, ao humano, 

quanto na ciência e, por isso, o caminho é de reabrir para o ensino presencial o mais 

breve possível. Não há dúvidas de que os desafios serão muitos — é preciso ter co-

ragem, porém, para enfrentá-los. Mesmo não sendo fácil, é possível conciliar o que a 

ciência aponta como fatores importantes para segurança e as necessidades das cri-

anças e da comunidade escolar. É hora de construir uma escola possível, novamente 

de portas abertas. Sob a liderança criativa e corajosa da escola, mas com o apoio 

fundamental dos pais, da comunidade e do governo. É trabalho árduo, mas nossas 

crianças merecem. 

134. Portanto a reabertura das escolas, com a realização de atividades 

pedagógicas presenciais, não envolve unicamente a questão referente à qualidade do 

processo de ensino/aprendizagem e o cumprimento de um calendário escolar, mas a 

preservação da própria saúde de seus alunos, conforme demonstra farta literatura 

médica.  

135. Em documento elaborado pela Câmara Técnica de Pediatria do Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo e pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, 

resultante do webnário “Volta às aulas sob o olhar da Pediatria”, o qual abordou as 

adversidades do isolamento social prolongado no desenvolvimento psicoemocional de crianças 

e adolescentes, os riscos de contágio para funcionário da educação, alunos e seus familiares e 

 
16 http://soperj.com.br/direito-universal-a-educacao/  Acesso em 21 de nov. 2020. 
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os cuidados para a volta às aulas presenciais, extrai-se que 

Os seres humanos aprendem se relacionando com seu entorno. Ainda que a escola 

não seja o único espaço de cuidado e aprendizagem, nela estão os processos 

sistematizados que pretendem impulsionar a aquisição de conhecimentos, promovem 

a oportunidade de encontros com os pares, pessoas de idades e momentos 

cognitivos aproximados, a socialização, o exercício de convívio no coletivo, que 

complementam e são consequência da frequência à escola. [...] A pandemia da 

Covid-19 traz questões relacionadas tanto ao incerto (porque não há tratamento e, 

por enquanto, uma vacina para a doença), como à mudança de rotina das famílias, 

alterando todo o contexto do lar e da postura dos pais diante da criança, podendo 

colocá-los em risco. O isolamento social exagerado e contínuo pode fazer mal, ao 

elevar o estresse a um nível tóxico, que a criança ainda não consegue suportar, 

prejudicando o neurodesenvolvimento. A violência doméstica física e verbal e 

outras atitudes, como falta de atenção, de carinho e cobranças excessivas, podem 

agravar o quadro17. (destacamos) 

136. Na educação especial (alunos com deficiência física, intelectual e sensorial, 

transtornos do espectro autista, altas habilidades ou superdotação), a privação dos estudantes 

ao ambiente escolar traz prejuízos ainda maiores. 

137. É que, como apontam os especialistas, o público-alvo da educação especial 

apresenta significativas oscilações, ritmos e limitações no processo de aprendizagem. A 

metodologia do ensino remoto dificulta a apropriação do conhecimento, tendo em vista que o 

ensino para esse grupo de alunos requer trabalhos específicos no aspecto motor e de 

comunicação, o que torna a presença física do professor imprescindível, sem mencionar outros 

métodos próprios do Atendimento Educacional Especializado. 

 
17 http://covid-19.cremesp.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Orientacoes-para-retomada-das-aulas-SPSP-e-CREMESP.pdf Acesso em 

30 de nov 2020. 
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138. O art. 213, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente expressa que, 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. 

139. Logo, mostra-se imprescindível que haja a prestação jurisdicional antecipada, 

trazendo os efeitos pretendidos com a decisão definitiva. 

140. É sempre importante observar que o desenvolvimento de crianças e de 

adolescentes apresenta um tempo próprio, representando mais de 08(oito) meses sem 

atividades pedagógicas presenciais nas escolas prejuízos irreparáveis, que poderão tra-

zer consequências permanentes.  

141. No tocante à proteção dos profissionais da educação, deverão ser seguidas 

diretrizes que garantam o afastamento do ambiente escolar daquelas pessoas inseridas em 

grupos de risco, cabendo a fiscalização do seu cumprimento aos órgãos administrativos 

competentes e, se for o caso, a adoção das providências cabíveis para fazer cessar qualquer 

desrespeito. É o que acontece com as demais categorias de trabalhadores. 

142. O Poder Judiciário se apresenta, no momento, na condição de última 

trincheira da cidadania e demanda intervir para assegurar o cumprimento da ordem 

constitucional e determinar a implementação de políticas públicas já que os órgãos 

competentes vêm descumprindo os encargos jurídico-políticos de forma a comprometer a 

eficácia e integralidade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. 

143. Como visto, os direitos e interesses das crianças e dos adolescentes estão, 

por equivocada opção, em lugar abaixo de atividades manifestamente não essenciais. 

144. O tempo passado já está perdido. Não há mais tempo a desperdiçar na 

defesa de direitos tão caros, o que constitui dever da geração atual em favor das gerações 

futuras. 

145. Lugar de criança é na escola. 
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146. Hoje, porém, a inversão de prioridades impôs o contrário: crianças e 

adolescentes estão em todos os lugares – em casa, nos shoppings, nas ruas, nos clubes, nas 

praças, muitas vezes sob risco –, menos na escola. 

147. E mais que isso: estão complemente ignorados os múltiplos efeitos deletérios 

que a perpetuação da medida impõe, de forma severa, às crianças e adolescentes privados do 

ambiente escolar. 

148. Nessa esteia, foi diagnosticado que o maior equívoco das medidas de 

enfrentamento da pandemia do COVID-19 reside no fechamento das escolas. 

149. As consequências são imensuráveis e irradiam em diversas vertentes: saúde 

mental, ensino, convívio social, retrocesso cognitivo para crianças menores, desestabilização 

das relações familiares e sociais, violência doméstica e trabalho infantil. 

150. Urge, ademais, destacar que o que se pretende não é obrigar aos pais que 

levem os seus filhos para a escola, mas que tenham a opção do indispensável ensino 

presencial em um ambiente que atenda a todos os protocolos sanitários e de biossegurança 

adequados.  

151. Em outro aspecto, o planejamento de um ano letivo é realizado de maneira 

antecedente, inclusive com a realização de matrículas para novos alunos nas redes, o que 

demanda conhecimento de como se desenvolverão as futuras atividades pedagógicas.  

152. Por fim, necessário assinalar que a ação civil pública continuará tramitando no 

1º Grau, podendo em face de alteração superveniente do quadro fático atual ser determinada 

imediatamente a suspensão das atividades presenciais nas escolas, juntamente com as demais 

atividades consideradas não essenciais. 

153. Pelos argumentos acima delineados, mostra-se evidente a verossimilhança 

das alegações do agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável decorrente da 

continuidade da situação demonstrada.  
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154. A determinação para o reinício das atividades presenciais em escolas não há 

que se considerar como indevida intromissão do Poder Judiciário nos atos do Poder Executivo 

uma vez que o poder discricionário do administrador deve ser analisado à luz da integral 

proteção dos direitos infanto-juvenis, não só o direito à educação – inclusive a infantil –, mas 

também aos demais direitos salvaguardados pelo art. 227 da Constituição.  

IV – DOS PEDIDOS  

155. Diante do exposto, requer o Ministério Público Estadual que seja o presente 

recurso conhecido para:  

1º.  reformando a decisão guerreada, deferir-se a antecipação dos efeitos da 

tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, 

determinando-se: 

I. quanto às escolas da rede privada de ensino: que seja autorizado o 

imediato retorno das aulas e demais atividades pedagógicas presenciais 

nas escolas de educação básica (Ensino Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio) localizadas no município de João Pessoa que comprovarem 

junto ao Poder Público Municipal o cumprimento dos protocolos sanitários 

e de biossegurança constantes do Decreto Estadual nº 40.574/2020 (Plano 

Novo Normal), publicado no DOE de 25 de setembro de 2020 (Anexo 07),  

ou documento equivalente à nível municipal, se existente; 

II. quanto à rede pública municipal de ensino, que seja determinado ao 

Prefeito Municipal de João Pessoa que: 

a) no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cronograma de retorno das 

atividades escolares presenciais nas suas unidades de ensino, com 

indicação das datas para cada etapa e ano/série, de forma 

escalonada, não podendo ultrapassar o total de 30 (trinta) dias, 
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devendo atender aos protocolos sanitários constantes do Decreto 

Estadual nº 40.574/2020 (Plano Novo Normal), publicado no DOE de 

25 de setembro de 2020, ou documento equivalente à nível municipal, 

se existente; 

b) proceda à retomada das aulas presenciais na forma constante 

no cronograma mencionado no item anterior, ressalvada 

superveniência de condições sanitárias e epidemiológicas que exija a 

suspensão de todas as atividades consideradas não essenciais 

(bandeira vermelha); 

c) disponibilize, com a retomada das atividades presenciais, o 

imediato transporte escolar para os alunos que dele faziam jus 

antes da suspensão das aulas, igualmente, atendidos os 

protocolos sanitários e de biossegurança; 

III. em relação à rede pública municipal e à rede privada:  

a) que seja assegurado aos profissionais da educação de grupos 

de risco e vulnerabilidade, o direito de optar por permanecer em 

atividades não presenciais, assim como aos pais ou responsável, 

quando da retomada das aulas presenciais, o direito de optar 

pela manutenção do seu filho em atividades não presenciais e a 

disponibilidade da pela rede da oferta de atividades compatíveis com 

essa opção, enquanto vigente o Decreto de Calamidade ou de 

Emergência devido à pandemia COVID-19, na forma estabelecida na 

Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 220/2020 (Anexo 

11) e na Resolução do Conselho Municipal de Educação de João 

Pessoa nº 001/2020 (Anexo 09), ou normativas que venham a 

substituí-las ou complementá-las, conforme o sistema de ensino a 

que pertencer o estabelecimento de ensino;  
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b) a reorganização do calendário escolar na forma estabelecida na 

Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 220/2020 (Anexo 

11) e na Resolução do Conselho Municipal de Educação de João 

Pessoa nº 001/2020 (Anexo 09), ou normativas que venham a 

substituí-las ou complementá-las, conforme o sistema de ensino a 

que pertencer o estabelecimento de ensino; 

IV. em relação à fiscalização: que seja determinada a realização de fiscaliza-

ção periódica por parte da administração pública municipal (via vigilância 

sanitária) visando assegurar o efeito cumprimento dos protocolos e medi-

das de biossegurança nas unidades de ensino da rede pública e da rede 

privada que retornarem suas atividades escolares presenciais; 

V. a cientificação do Prefeito Municipal de João Pessoa, Sr. Luciano Car-

taxo Pires de Sá (ou quem vier a substituí-lo ou a sucedê-lo), que poderá 

ser encontrado na sede da pasta governamental, localizada no Centro Ad-

ministrativo Municipal, situado na rua Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, 

João Pessoa-PB, para dar inteiro cumprimento à decisão, comunicando-se 

a satisfação da obrigação imediatamente a esse Juízo; 

VI. a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

ser suportada pelo patrimônio pessoal do Prefeito Municipal de João Pes-

soa, Sr. Luciano Cartaxo Pires de Sá (ou quem vier a substituí-lo ou a su-

cedê-lo), em caso de desatendimento à ordem judicial, sujeita a atualiza-

ção monetária até a data do efetivo pagamento, a ser, após liquidação, re-

colhida ao Fundo de Direitos Difusos do Ministério Público da Paraíba (por 

meio de Guia de Recolhimento Próprio disponível no site do Ministério Pú-

blico – www.mppb.mp.br - no link FDD – Formulário de Recolhimento), sem 

prejuízo de outras medidas coercitivas que se façam necessárias para efe-

tivação da determinação judicial; 



 
  

 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOÃO PESSOA 

GABINETE DO 50º PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

45/45 

 
 

 

 

 

VII. deferida a medida referida no item “I”, a imediata cientificação do Sindi-

cato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Paraíba (SINEPE/PB), 

por intermédio de seu presidente, Odésio de Souza Medeiros, que poderá 

ser encontrado na sede da entidade, localizada na rua General Osório, 78 

Centro, nesta Capital, a fim de que se dê conhecimento, também, às esco-

las privadas do teor da decisão. 

2º. intimar o agravado para os fins do art. 1019, inciso II do CPC; 

3º.  No mérito, o seu provimento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal 

concedida, ou, se for o caso, atendendo ao que foi no 1º item pleiteado;  

4º.  realização das comunicações necessárias ao juízo da causa. 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

 João Pessoa, data e assinatura eletrônicas. 

 

Luis Nicomedes de Figueiredo Neto 
50º Promotor de Justiça de João Pessoa 

 


