
RECOMENDAÇÃO Nº 05/2022 

EMENTA:  Retorno  das  aulas
presenciais nas Escolas Municipais de
Santa Cruz do Capibaribe/PE;

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,  por  meio  do  1º
Promotor de Justiça Cível que subscreve a presente Recomendação, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, inciso II e IX, da
Constituição Federal de 1988; art. 6º, inciso XX da Lei Complementar Federal nº
75/93, bem como pelo art. 53 da Res. 03/2019 do CSMPPE,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal,  em seu art.  205,  preconiza que a
educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, ao determinar no mencionado art. 205,
que a educação é direito de todos e dever do Estado,  sistematicamente também
determinou que este direito fundamental deve ser assegurado por meio de “ações
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas”, na forma do seu
art.  23, V, e do caput do art.  214, em regime de colaboração e responsabilidade
solidária, tal como se depreende da leitura conjugada dos seus artigos 30, VI e 211;

CONSIDERANDO o  reconhecimento  da  importância  nacional  do  retorno  à
presencialidade  das  atividades  de  ensino  e  aprendizagem  dos  educandos,
materializada  a  partir  da  edição  da  Portaria  Interministerial  nº  05  do  MEC,
04/08/2021; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 02 de 05 de agosto de 2021 do Conselho Nacional
de Educação que institui  diretrizes  nacionais  para  implementação de medidas no
retorno  à presencialidade  das  atividades  de  ensino  e  aprendizagem  e  para
regularização do calendário escolar;

CONSIDERANDO que no mês de fevereiro, tradicionalmente, incia-se o período letivo,
com  a  retomada  das  aulas  nas  escolas  da  rede  básica  de  ensino  (infantil  e
fundamental);

CONSIDERANDO a informação de que os professores da rede básica de ensino de
Santa Cruz do Capibaribe/PE, expressaram por meio de Assembleia Geral realizada no
dia  03  de  fevereiro  de  2022,  o  desejo  da  categoria  de  retornar  às  atividades
presenciais1;

1 https://www.blogdoneylima.com.br/geral/sindicato-dos-professores-realiza-assembleia-e-defende-
retorno-100-das-aulas-presenciais-em-santa-cruz
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CONSIDERANDO a  informação  prestada  pela  Prefeitura  de  Santa  Cruz  do
Capibaribe/PE,  em seu  site  oficial2,  de  que  no  dia  1º  de  fevereiro  de  2022,  o
município chegou à importante marca de setenta dias sem registrar novos óbitos
em  decorrência  da  Covid-19,  destacando  que  “embora  o  número  de  casos
positivos venha crescendo nos últimos dias, sua grande maioria são de populares
com sintomas leves, resultado da vacinação contra a doença no município”;

CONSIDERANDO que os alunos da rede estadual de ensino estão retornando às
aulas presenciais no dia 03 de fevereiro de 2022, não havendo impedimento para as
atividades presenciais3;

CONSIDERANDO que a rede privada de ensino também anunciou o retorno às
aulas presenciais para o dia 1º de fevereiro de 20224;

CONSIDERANDO a informação mencionada no site da Prefeitura de Santa Cruz
do Capibaribe/PE de que as aulas retornarão no dia 8 de fevereiro de 2022 em
formato “híbrido”, com aulas remotas e presenciais para os alunos a partir dos 5
anos de idade, que compõem o Ensino Fundamental I e II; e que alunos de 0 a 4
anos, das turmas de Berçário, Maternalzinho, Maternal I e II e Pré II, terão suas
aulas no formato completamente “remoto”5;

CONSIDERANDO que  a  exclusão  das  atividades  presenciais  nas  Escolas  da
Rede Básica não encontra guarida na legislação municipal ou estadual, já que
diversas  outras  atividades  estão  permitidas  no  Estado  de  Pernambuco  e  no
próprio município de Santa Cruz do Capibaribe/PE, tais como bares, restaurantes,
hotéis, clubes, salões de beleza, oficinas mecânicas, além de escolas da rede
privada  e  estadual,  inclusive  eventos  culturais,  shows  e  bailes,  com  ou  sem
comercialização de ingressos, em ambientes fechados ou abertos, sem restrição
de horário (Decreto 51.749/2022 do Estado de Pernambuco);

CONSIDERANDO que  a  exclusão  apenas  das  atividades  escolares  da  rede
básica  municipal  gera  verdadeira  ofensa  ao  princípio  da  isonomia,  dado  que
alunos da rede privada e da rede estadual  já foram autorizados a retornar às
atividades presenciais;

2 https://www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br/artigos/noticia/id/2860

3 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/02/03/estudantes-voltam-as-aulas-presenciais-
na-rede-estadual-de-ensino-em-pernambuco.ghtml

4 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/02/01/mais-de-420-mil-estudantes-voltam-as-
aulas-nas-escolas-particulares-de-pernambuco.ghtml

5 https://www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br/artigos/noticia/id/2863
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CONSIDERANDO que o art.  19,  III,  da  Constituição Federal  preconiza  que é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções
entre brasileiros ou preferências entre si, de maneira que NÃO cabe à Secretaria
Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe/PE, em face da completa
reabertura  do setor  privado e  estadual  de  ensino,  insistir  na  manutenção das
aulas híbridas ou remotas;

CONSIDERANDO que  medidas  mais  drásticas  como  suspensão  das  aulas
presenciais ou estabelecimento do ensino remoto devem vir acompanhadas de
outras  medidas  mais  generalistas  como  o  fechamentos  de  outros  setores
(comércio,  serviços,  indústria,  atividades  não  essenciais  etc),  NÃO  sendo
proporcional  que  apenas  os  alunos  da  rede  básica  sejam  excluídos  das
atividades, sobretudo quando eventos festivos são feitos pela própria Prefeitura, a
exemplo do “Natal Encantado”, quando mais de 20.000 pessoas se aglomeraram
sob autorização da própria municipalidade há pouco mais de 30 dias6;

CONSIDERANDO o art.  53 da Res.  03/2019 do CSMPPE,  segundo o qual  a
recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por
intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre
determinada questão,  com o objetivo de persuadir  o destinatário a praticar ou
deixar  de  praticar  determinados  atos  em  benefício  da  melhoria  dos  serviços
públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de
responsabilidades ou correção de condutas;

RESOLVE, nos termos do art. 53 da Res. 03/2019 CSMPPE, RECOMENDAR: 

1)  Ao Prefeito  de  Santa  Cruz do Capibaribe/PE,  Fábio  Queiroz  Aragão,  e  à
Secretária Municipal de Educação, Cleciana Alves de Arruda:

a)  PROMOVAM o  retorno  das  aulas  presenciais  da  Rede  Básica  de  Ensino
(creches, ensino infantil e fundamental) até o dia 15 de fevereiro de 2022, dado
que, diante do retorno dos alunos da rede privada e da rede estadual, não se
encontra fundamentada a manutenção das aulas municipais no formato remoto,
devendo todas as escolas aptas a funcionar  voltarem imediatamente a ofertar
atividades presenciais, sendo disponibilizado o ensino remoto somente em casos
excepcionais e devidamente justificáveis;

b) Caso haja recrudescimento da pandemia, CONDICIONEM eventual suspensão
das  aulas  presenciais  à  imposição  de  outras  medidas  generalistas  tais  como
suspensão do funcionamento do comércio,  serviços, indústria e atividades não
essenciais, não sendo proporcional que apenas os alunos da rede básica sejam
tolhidos  do  ensino  presencial  enquanto  diversos  outros  setores  continuem  a
funcionar;

6 https://www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br/artigos/noticia/id/2809
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c) OBSERVEM os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria Estadual de
Saúde no tocante ao funcionamento da rede de ensino privada e estadual.

Por fim, restam os recomendados ADVERTIDOS de que o DESCUMPRIMENTO
dos termos desta RECOMENDAÇÃO poderá ocasionar medidas mais combativas
por meio do ingresso de Ação Civil Pública (Obrigação de Fazer).

À Secretária Ministerial, determino:

a)  Encaminhe  cópia  desta  Recomendação  ao  Prefeito  de  Santa  Cruz  do
Capibaribe/PE,  Fábio  Queiroz  Aragão,  e  à  Secretária  Municipal  de  Educação,
Cleciana Alves de Arruda, para que informem no prazo de 05 dias, se irão acatar
as providências acima mencionadas, informando em Ofício se alguma unidade
educacional não retornará presencialmente, justificando;

b) Encaminhe cópia desta Recomendação à Câmara dos Vereadores, para fim de
ciência;

c)  Encaminhe  cópia  deste  Recomendação  ao  Conselho  Tutelar,  para  fim  de
ciência;

d)  Encaminhe cópia desta Recomendação ao Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça de Defesa da Educação, para conhecimento e registro,
encaminhando em formato libre;

e)  Encaminhe  cópia  desta  Recomendação  à Secretaria-Geral  do  Ministério
Público para a devida publicação no Diário Eletrônico do MPPE, encaminhando
em formato libre.

Santa Cruz do Capibaribe, 04 de fevereiro de 2022.

LÚCIO CARLOS MALTA CABRAL
1º Promotor de Justiça Cível
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