
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO  

Protocolo nº 3589/2021-PGJ-MP/PR  

Senhor Procurador-Geral de Justiça

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança, do Adolescente e da Educação,
em  relação  à  sensível  questão  da  retomada  das  atividades  educacionais  presenciais  nos
estabelecimentos de ensino das redes pública e privada do Estado do Paraná, com devida
observância às evidências científicas que envolvem o momento sanitário da pandemia COVID
19 e diante das respeitáveis  considerações contidas no teor do protocolo em análise,  vem
manifestar-se acerca da matéria, ante a necessária conciliação entre o direito à educação e o
asseguramento do direito à saúde e à vida, nos seguintes termos:

Em 16 de março de 2020, o Decreto Estadual nº 4230 suspendeu as aulas e demais atividades
escolares  em todas as instituições de ensino estaduais,  privadas e escolas especializadas
parceiras do Paraná, a partir de 20 de março, por tempo indeterminado.

Em 18 de setembro de 2020, o Governo Estadual publicou o Decreto n° 5692/2020, que alterou
o artigo 8° do Decreto n° 4230/2020, acrescentando-lhe o §2°, que dispõe "caberá a Secretaria
de Estado da Saúde - SESA, mediante edição de ato normativo próprio, estabelecer normas e
procedimentos para a regulamentação da retomada das atividades no âmbito acadêmico".

No intuito de regulamentar o dispositivo supramencionado, a Secretaria de Estado da Saúde
expediu a Resolução n° 1231/20206, de 09 de outubro de 2020, visando à “implementação e
manutenção  das  medidas  de  prevenção,  monitoramento  e  controle  da  COVID-19  nas
instituições de ensino estaduais, municipais e privadas para o retorno gradativo das atividades
extracurriculares no Estado do Paraná”,  vedando,  expressamente,  a retomada de qualquer
atividade curricular presencial, naquela ocasião.

Em decorrência do contido na normativa supracitada, foi expedida a Resolução n° 3.943/2020-
GS/SEED,  que  “regulamenta  o  processo  de  retorno  gradativo  das  atividades  presenciais
extracurriculares  nas  instituições de ensino estaduais,  municipais  e  privadas no âmbito  do
Estado do Paraná, em conformidade com os termos dispostos na Resolução da Secretaria de
Estado da Saúde/SESA nº 1.231 de 9 de outubro de 2020”.

No corrente ano de 2021, no dia 20 de janeiro, o Governo do Estado do Paraná publicou o
Decreto nº 6637/2021, autorizando a retomada das aulas presenciais em escolas estaduais
públicas  e  privadas,  inclusive  nas entidades  conveniadas  com o Estado do Paraná,  e  em
Universidades Públicas, mediante o cumprimento do contido na Resolução 632/2020 SESA”.

Para regulamentar a retomada das atividades educacionais, a Secretaria de Estado da Saúde
expediu, na data de 03 de fevereiro de 2021, a Resolução n.º 0098/2021, que regulamenta o
Decreto  Estadual  n.º  6.637/2021,  autorizando  a  retomada  das  atividades  curriculares  e
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extracurriculares  presenciais  nas  Instituições  de  Ensino  públicas  e  privadas  no  Estado  do
Paraná,  sem prejuízo à continuidade das atividades de aulas não presenciais já em curso,
estabelecendo medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID-19 nas Instituições
de Ensino públicas e privadas para o retorno das atividades curriculares e extracurriculares no
Estado do Paraná.

No último dia 26 de fevereiro de 2021, foi publicada a Lei Estadual nº 20506/21, considerando
de natureza essencial as atividades e serviços educacionais prestados no âmbito do Sistema
Estadual de Ensino do Paraná, inclusive na forma presencial, ficando também estabelecido que
“as restrições ao direito  de exercício  dessas atividades,  determinadas pelo  Poder  Público,
deverão ser precedidas de decisão administrativa do chefe do Poder Executivo Estadual, que
indicará a extensão, os motivos, critérios técnicos e científicos” (Lei 20.506/21, art. 1, p.1)

Na mesma data, o Decreto Estadual nº 6983/21, estabeleceu medidas restritivas de caráter
obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia
da COVID-19, suspendendo as aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas,
inclusive  nas  entidades  conveniadas  com  o  Estado  do  Paraná,  cursos  técnicos  e  em
universidades públicas e privadas, a partir da publicação do Decreto.

No dia 5 de março de 2021, o Decreto Estadual nº 7020 alterou o “caput” do art. 8º, do Decreto
nº 4.230/2020, que passou a vigorar com a seguinte redação: “fica autorizada, a partir do dia 10
de  março  de  2021,  a  retomada  das  aulas  presenciais  em  escolas  estaduais  públicas  e
privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, e em Universidades
públicas,  mediante  o  cumprimento  do  contido  na  Resolução  nº  96/2021  da  Secretaria  de
Estado da Saúde – SESA”.

Diante da oscilação da realidade sanitária imposta pela pandemia Covid 19, com imediatos
reflexos nas mais diversas atividades, dentre elas, a atividade educacional, imperioso destacar
que a decisão quanto à autorização ou proibição das atividades educacionais presenciais cabe
ao poder executivo. Como ato administrativo vinculado que é, porém, deve estar devidamente
motivado, observadas as evidências epidemiológicas e os critérios técnicos-científicos que o
justifiquem, jamais se divorciando dos princípios da prevenção e precaução, ou das normas e
orientações sanitárias,  em especial  da Organização Mundial  da Saúde.  Como se sabe,  no
Direito Administrativo a motivação constitui norma, exigência da correta administração, vez que
toda autoridade ou Poder em um sistema de governo representativo deve explicar legalmente,
ou juridicamente, suas decisões. 

Ao Ministério Público, por sua vez, impõe-se o dever de sindicar as bases técnicas de políticas
públicas, sua execução e resultados, a legalidade dos atos, os pressupostos de risco à saúde e
demais circunstâncias que se apresentem no caso concreto, promovendo as medidas legais
cabíveis, sempre que necessário.

No tocante à retomada ou suspensão das atividades educacionais,  deve zelar,  igualmente,
para o tratamento igualitário estabelecido no ordenamento jurídico, que estabelece que todas
as redes devem cumprir  normas gerais  de educação nacional  e do respectivo  sistema de
ensino (Lei 9394/96, art. 7º). Desse modo, deve assegurar o tratamento equânime às redes de
educação pública e privadas, quanto às atividades presenciais, atingindo de forma igualitária os
alunos de um mesmo ente federativo.

Deve também, sobretudo considerado o cenário pandêmico,  observar que nenhum bem ou
direito pode ter primazia sobre o direito à vida, respeitados os princípios legais da proteção
integral e prioritária, do superior interesse da criança e do adolescente, dentre outros que os
protegem  como sujeitos de direitos. 
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O posicionamento, pois, deste CAOPCAE em torno da matéria, sempre em sintonia com as
orientações  do  CAOP de  Proteção  à  Saúde  Pública,  é  no  sentido  de  que  a  decisão  de
retomada e/ou suspensão das atividades educacionais presenciais cabe exclusivamente ao
Poder Executivo, observadas, porém, as seguintes condições, cujo desatendimento enseja a
necessária intervenção ministerial:

a)  todas as  decisões,  liberatórias  ou limitantes,  que possam importar  em risco,  ainda que
potencial,  para a saúde e a vida (não só em relação ao ensino,  mas em todas as ações
humanas que correspondam), cuidando-se de atos estritamente vinculados, na forma do que
reiteradamente  tem  decidido  o  STF,  devem  ser  fundamentadas,  com  indicação  do  prévio
respaldo científico do ato sanitário;

b) quando previamente autorizada a atividade educacional presencial, deve ser assegurada a
oferta do ensino na modalidade não presencial, facultando aos pais ou responsáveis legais a
adesão à oferta presencial ou remota;

c)  não  deve  haver  diferenciação  entre  redes  públicas  e  privadas  no  que  diz  respeito  à
autorização de retorno de atividades presenciais com alunos, de modo a se garantir a oferta
equânime e igualitária da educação;

d)  havendo  cenário  epidemiológico  favorável,  o  retorno  das  atividades  educacionais
presenciais deve ser considerado preferencial e prioritário em relação a qualquer outro tipo de
atividade não essencial, com a observância da devida fundamentação técnico-científica do ato
administrativo e da indispensável observância de todos os cuidados sanitários.

Beatriz Spindler de Oliveira Leite Luciana Linero
       Promotora de Justiça        Promotora de Justiça

    Márcio Teixeira dos Santos
         Procurador de Justiça
                Coordenador
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