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À tllllll. Sra.
FÁn:.•
I..••GRA:-;GElkO U(.£S
Socrtltàri. Municipal de Educoçlo
BlIlhalh./CE
A••••nto: l::ncaminhllOCorncnda<;io
(Ao 'Cl'l'Ondet. fazer ref ••ência ao I"rocffli"",,,1OAdmini,""li~o'"

Cumpnme,,\lorIdo-oIa).
Rccon'~io

wvu-mc

do

09.2020.00005001-5)

pr"Kflte

para

."C;U1l,,,1w' a

n' 001/l01014'PmJCRÁ. emnida •••••aluaÇio """Junla da 4' promotoria

de Justiça de Cl'llIO. D' l'mmolori. de J\IIl7.c-irodo Nort<: e por e.ta )' Prumolori. de
JustIÇAde lIarbalba. <l"" ~<fSI..,rn...

~iluaÇlo de e',aslG "",,olar dura"te'

pal1dcrn'. do

Cov[D.l li. pa'~ .n .••t< do< conau; cx,SlC"'" ". in.tilu,çio d. com""icllÇlo com os p~"
lI\l responsá •..•i••deem • d""id. publicidade. ~camj,,""m.

,eferid.1 Rceom""daçlo aoS

p.i$ e re'l"'nsá"ci$ dos di••""te' para que tomem eonbcein,enlO d.1 obrigatoncdade de
"",tri" ••13 e f'C«Ilfficia no En>ioo rundame"tol, inf",m:mdo.

e'SiltPO>l1KIlo->ri.
de Ju,liça

"" "", •..idêttcia. adow.\M no p•.•••.••
de 10 ldfll di" Iitdf
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1\1I'IS1':RI0
PÚBLICO DO ESTADO DO n:AR.Á
PROCl'RAD()RIII GERAL DE JL'SnçA
4' I'IW1\10TORIA DE JUSTIÇA DO CRA TO
O' J'R(J:\IOTORIA DE Jl'STIÇA IH: JUAZEIRO DO .'ORU:
I" PRO:\10TORIA OEJUSTlÇA DE BARBALHA
RF,CO.\If:]'\ÕDAÇAo

~. 000712020/4" Pm.JCRA

MP 1\'"'0'l.2020,0I1OO1445.7

o MIMSTtRIO

PUIJUCn

DO }:S1AOO ou

CF.ARÁ, por inlçrm,;dio da 4"

Promotoria de Justiça do Cralo; 13' i'mmotoria de Jw;tiça de JUVClro do Norte c

'0 Promolona

de Justiça de !larbalha, no uso <k suas atribuiçôcs, em atuação conjunta (Portaria n° 4271112020),
com fundamento no5 arts. 129, inciso Ill, da Constiluição Fc4:ral; art. 26, inciso I. da Lei n°
8.62~!\l3; ano !l", ~ \0, da Lei 0°1.341/85 e art. 114. ~ oi", da Lei Cornf'lemental" 0° 721200M.
CO:-;SIDER.-\..'lriDOque o Mmistério Público é instituição ~rmanenle.
função jurisdicional

do Estado, incumbindl)-lhc

D

essencial à

dcCesa da ordem juridi~a, do rell.ime

<kml)Çráti~o c .10$ interesses sociais e individuais indisponlveis, sendo ~u dcver zelar pelo
efetivo respeito dos Podefl:S P1Jblicos e dos serviços de rclevMeia pút>liea aos direitos
assegurados na Coru;tiluiç3o Federal, promovendo as medidas ne<:essârias a sua garanlia,
notadam~"fltc" inquérito civil C a ação civil pública. para a prol.:çiliodo património público e
social, do meio ambiente e de oulrmi Interesses difusos e coletivos;
COJ\SIDEKANIlO

que, nos tenllOS da Lei n. ~.069190, art. lO!, V, "Comp<'li' ao

Mmi,flérlo Público: f.,.} V - pron"",,,,
in/erc$Si'-s inJiv/duuis,

difW<M

d••finidns no urligo 2}O,

f J",

!lU

o inquérito civil i' a açâo c,..,1 publica pura a pru/eçiiu Jm

cQle/iw... rda/im,'

" illjiillcia e oi (U1o/"scinda,

indlSS;"" 0.<

Indwl li, da Con.<lüuiçoin /-f-di'ra/";

CO'~SIl)[KA:'IOIlO que, eonfonne o art. 201, VII, da Lei n" 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adole'cente). compete ao Ministmo Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos
e garantIaS legais assegurad<>sàs erianÇll5 e adolescentes, pmmm'endo as medidas judiei ais e

.' ••• ,",""',,.

"" 1""",'A p.
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1\I1:"IST.:RI()~p'tln,t~~I~~T AI>ODOCEARÁ
PROClTRAIlORIA GERAL DE JUSTIÇA
4' PIW\10TOH:IA m:Jl'STIÇA no CRATO
13' PIW.\I0TOIUA m: JUSTIÇA DF. JL'AZEIRO DO :'IóORTE
1°I'IW\lOTORIA DF.,ll!STlÇA OE B,\RBALlIA
e~lmjudiciais e.bivcis;
CO:"lSIDERASJ)O

que o artigo 3" da Constituição Federal de 1988 delcnnina

como objetivo. funl1amehlais da República Federoniva do Brnsil "promo~'er (I bem de IOdos, sem
proconee;trn; de origem, r-dÇll,.c"'o. cor, idade e quaisquer outras fortl1llSde discriminaçio".
cu,"smr.RA"I:no
capul.

que a Con.timição da Rcpilblica de 1988, em seu ano 227.

proçlama como dever da fiUl1ilia.da s<>ciedadee do l:stadll asscgurar à criança e !lO

adolescente, com absoluta priorida<lc, II dIteito ;i vida, à saúde, ã alimentação. à ~ucaçao.

ao

lazer. à profissionalização, à cuhura, à dignidade. ao re.:qx-ito, :i liberdade e â coo\'il'Cncia
familiar e cumunilária. alem de colocá-los a salvo <1etoda forma de negligencia, diseriminação,
exploração. violência, crueldade e opre,são;
C()~SJl)ERA/lriIJO <tue a criança e o adolescente têm direito il proteção i vidll" à
,aud", medianre a efetivação d" poHtica. wo;iai. públiC8!l <tue pcnnilaln o nllllCimento e o
desenvolvimcnto sa<1ioe hannonioso em condiçõcs dignas de e,\i.tênci<lli;
COI'iSIDEKA/lriI>O <tuea educação é direito publico fundamental. nOlltcrmOlldo m,
64• "r;apul".

da Constituição fc<1cralde 19XM;
CO!liSIDERAl"óDO que. nos termo'

d" art. 205. da Con,lirniçio

Federal.

D

educaçlio, direito de todos e dever do Es!lldo e da família. será promovida c incemivada com a
colaboração da sociedade. visando ali pleno dc.~'lJvol"imcnto da pessoa. seu preparo panl O
e'\erdc;o da cidadania e slIa qualificação para o trnbalho;
CO!'liSIIlERA/lrif)() o leor do artigo 206. inciso I. Ua Constiluiçãn de I'lMM.segundo
o qual "o cosino será minislrddo eom b""" nus s.:guill1Cl1principio,: I - igualdade de condições
pano o acesso e permanência na <:s<:ola~C que tal enunciado encontra-se curado no llr1igo53 do
E.tatu!l' da Criança e do Adolescentc;
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:\lI~ISTtRIO
PUBLICO no ESTADO DO CEARÁ
rROClTRADORIA (iF.RAI, Dt~JUSTIÇA
"~oI'

4' PRO\lOTOR1A DF. Jl'STICA 00 eRA TO
13' PROl\10TOR1A DE JUSTiÇA DE JUAZEIRO no :'IiOlln:

I" PRO.\IOTORIA

DE JUSTiÇA DF. R..••RB..••LHA

CO:"'SIllF.R ..••:'IiI>U'lue o mesmo diploma kgal delertnlflll. em seu artigo 22Il, que

dever do Poder Público garnntir o

SCI">"iço

t

de orientação educacional, exercido por profission~js

habilitados. nos nivcis de ensino fuol1amcnlJll c medio da rede públiCa;
CO:'lo"SIDF.K,\:"iOO que o Estatuto da Criança e do Adnlc"Cenle, em seu anigo 53,
inciso 11. estabelece que 11Hcriança e o adolescente têm direito oicducaçiu, visan.do ao pleno
desenvolvimemo de sua pessoa. preparo para O nerdcio

da ddadania C qualificação para o

trabalho", '>Cndo-lhes•.••segunldo f'l'lo ;nCI'" li do mesmo dispositivo o "dire;to de $Cfresf'C'il.ulo
por seus educadorcs" no inlbi!o C'&Colar;
CO!\,SlDt:RA:>;IK) que, em 31 de dezembro de 2019, a ~iU1i/'.açi!oo Mundial de
SaiKlc (OMS) foi infonnada da uistcncia

de arro~imadamcnte vime CllWSde pneumOflia de

causa d,;sconhccida na cida"c chinesa de WlIhan, província de Hubci, poslCTiormcn«: sendo
idenhtieaoJo como ag~'I1lccausador da.~pn.:umonias um novo lipo d.: Coronavirus, pusleriormenle
denominado COVID-19, cla,•.sificado. em 11 de março de 2020, como uma pandcmia, em razão
de sua distribuição gcognifica internacional muito alllrgada e de slIa lr1Insmis,do suslenlada de
pessoa para pessoa, uma vez que presente em todos os continentes;
CO,'óSIDERASf)O que, com o objelivo de oqMni£af as lIÇÕesde resposla do pais ao
surto prov<K;adupela COV1D-19, o governo brasileIro, por meio do Ministério da Saúde. em 22
de Janeiro, instalou o Centro de Operaçõc< de Emergênâas

em Saúde PilblíCólpanI o noVO

Cornnavirus (COE - COVID-191, posICriomlenle indicado rela Portaria GM/MS n" 18812020
como mecanismo MelOllal de geslà" coonlcnailil da resposta à emergência 110âmbito nacional,
sob gestão pela Sccrdana de Vigilância em Saude (SVSIMS);
CO"iSIUJo:RA~J)() que, em 30 de janeiro, o governo foo.:ral edilou o Dccn:1O
Federal n° 10.21212020, que promulgou (lICXIOrevisado do Regulamento Saniláriolnternac:ionaJ,
acord,}do na 511"A5.",mblcia Gel1l1da Organização Muooial de Saüde. rcalilada em 23 de maio
de 2005:
.' """"Ifrn"""
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MI:\ISTERIO rÚBLlCO DO ESTADO 1)0 n;ARÁ
PROC(IRADORL\

GERAL DF.JUSTiÇA

'" rlUntOTORIA DE JUSTiÇA DO CHATO
13' PRO:\tOTORJ.\ m: JUSTiÇA Dl; JUAZEIRO DO :\OInE
'" PRO:\10TORL\ llF. Jl'STlÇA Df. 8ARBALlL,\
COI"SlDfRA:\[)()
<lu,:, em O) de f(\'",",iro, li M,n,glério d:l Saúde, por meio da
Ponaria GM/MS n. Iln\l20~O. declarou

li

suno do COVID.19 Emergência em Saúde Pública de

impol1ância NadoDa! (ESPlN) c, em 06 de fC\'ereITll,foi publica,la a Lei n" 13.979/2020, que
dispõe: .'lObn: as medida., para cnfrcntamenlo da cmcTgêneia de Soaúde publica de ímporuincia
inlCTlIac;onaidecorrente do viro';
CO:'liSlDt:RA'ljllO que. em 11 dI' março de 2020, a OMS c1a.'Slficou li COYIDl9
como uma J"lndemia, em ru,ão de sua distribuiçâu gcognilíc3 inlemao:;;onai muilo alargada c d1:
sua lrnn,mi'lsiI.., sustentada de Jl'CSOOII
para pessoa, uma VC7que p",senle em 10dOllo. eonlineme'
e em 114 paises, eom mais de 118 mil casos e 4.291 mortes em lOdoo mundo:
COl'iSIDF.RA:,\;IlO que, em 13 de março, o Mini,lério da SaUde, por meio da
Secretaria

de

A,er>Ção Primária

CGPROFlfOEPROS/SAI'SlMS,

a

Saúde,

ed"ou

a

Nola

Técnica

n°

912020-

que veicula orientaçõcs de prevenção ao novo Corona\'Irw; no

âmbilo do Programa Saúde na £.sçola (I'SE). haja vista que "as escolu são ambientes com a
eireula,"o

de muitas pessoa.• c que as enança.. silo um grupo mais vulnerável para o

desenvolvimento de doenças";
CO:'\SIIlERA:"DO

que O Ensino Infamil compreeooe as séries Berçário e Infanllll

ao V, que abrangem crianças com idade entre O (zero) e 5 (cinco) anos, e (I Ensino Fundamenlal
compreende as séries do I" ao 9" ano. com idade imcial de ingresso de 06 (seis) anos (aTU. 30 c
32 da Lei de Diretrizes c Bases da Educação Nacional);
CONSIPF.RA:,\;DO que a Lei de Dire,rizes e Bases da Educação Nacional, em seU
art. 32. 94°. dispõe que "o c'l5i"o J'u.nd,mwmal .,<,rá prc5ene,al.
,,11/;;:oJo como campl"menlul'iio
CO:"Slllt:RASOO

st'ndo o "".<i""

Q

da ul'r"ndi;:agem 011••m JiI"uç6e.•em,'rge"eiais":

que a LOH não prevê a modalidade não I'm;cneial para o cnsino

infantil;

A_

,/l.<là.ncia

'"""""'''''''o •••A....,U no('('''0'''"0 n. n.1

I'...-...J Domf •••••
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, ('lo." Ill_.

••..n

f •••••
' (•• , lS2J.S''''r.!'''

~ •.!"~.~
_ •.e-.

õiiõ••••••••••••••••••••

(~)

"lI~ISTÜUO Pl'BUCO DO EST,\DO DO CEARÁ
PROCURAIlORI.\ GF.K.4.L DE JUSTiÇA
oi" PRO.\IOTORIA DE JUSTiÇA DO CRATO
1]" PROMOTORIA m: JUSTiÇA m:JUAZEIItO DO :\ORTE
1° PRO.\fOTOIUA DE JUSTIÇA la: OARBAU1A
CO:-r;SIOF.R,\"UO que" Parecer n" 0512020, do Conselho Nado,,"! de EducaçãoCNE, embora aulorize a modalidade

mio presencial

para todos os níveis de c:nsino. !cnnina por

reprooU2ir NOla Técnica antcrior por ele emitida, ba.scada no Decreto n° 9,057, de 2S de maio de
2017 c rui Portaria
possibilidade

Normati\'a

de aproveiramento

MEC n° 2.117, de Of>de de7crnbro

de 2019, nAo pn:vcndo

do en~ino mfantil na nl<)(Midade nilo-pr.:wIKial

a

pal1l fins de

calc:ndário letivo:

CONSfI)F.RA:\OO " Parecer n° 020512020. de 22 de julllo de 2020, do Conselho
Estadual de Educação (eEE). que orienta que as Instituil;ÕCs de Ensino podem pçnnaneteT
atividad~s remoI"" até

com

31 de <k:zem!>rodo preseme ano;

CO!'i SIIH:RA. "'DO que chegou au eonheeimenlo
algultlõ pai. não estão realizarnlu o devido acompanhamentu

dessas PromolOrias de Ju.,tiça que
de Slla.'; filhas e filhos nas alividades

escolares, bem eomo algun. estão retirando •., crianças e lIdoles<;enles da es.eola, caraclerizando
evasilo escolar;
CO~Slln:RA:'\'DO
de .uslcnto,

que. de acurdu com o art. 22 do ECA. aos pai. inewnbe O dC'Cf

guarda e educação dos filhos menores, ""bcn<lu-lhe5. ainda. no inu:Tl:sse desles, li

obrigaçãu de cumprir e fUCt" eumprir as delerminações
CONSII>ER,\:-ono

judiciais;

que o Código Civil disl'ÕC, em,;eu ano 1.6).1, mpul e ine. I, que

eompc:te a ambos os rmis, qualquer que scja a .ua situação conjugal. o pleno cXercicio do puder
familiar, que con.i.le

em, quanto aos filho., diriglr.lhe"

COr'l'SmUlA!'iI)O
(dc'Lcs.ele) anos, confonnc

li nbriglltoriedade

a criação e li ooueaçào;

da educação

básica dos 04 (quatro)

aos 11

prcconiT-lt O ano 2UX da Coltlõliluição Fed<'fal. bem ÇQmo o ano 4°, I,

da Lci n° 9.394/1996;
COr\iSIDE !tA,' 1)0 que '"us p<li.<m, rl:,"1~m.<<ivell"n1a "f,rigu('ào di' matricular seu'
filhos ou P"I'ílo.' na ud •.•regular d" ",,,,,inu" (an. 55. ECA):

0"''1'"'''-'''''''4''' JC""'\'4•• <:"""""4 •• {.•.•.TM-J

~)~~.~
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MI:"ISTÉRIO PÚBLICO DO I:ST ADO DO CEARA
"KO("l'RAPORIA Gr.RAI. DF.Jl'SnçA
4' rRO'fOTORIA nf: JL'STIÇA 1>0 CRA TO
U°I'IU>:'o1OTORIA DE JUSTiÇA IlE Jl'AZURO DO ;'I;ORTE
)' rIUnIOTORL\ DF-JUSTiÇA I>r. UA\{IJ,AUIA
COl'ismf:RA:\IHJ que, nos termos do art, 56, li, do Estatuto da Criança c do
Adolescente. (I' dirigentes de Clõta~lceimcnlOS de cru""O fundamental comunicarão 80 Conselho
Tutelar o. casos de rClteraç!n de falias injustificadas e de evasão escolar, csgouwos os rccuTSOlõ
escolares;
CO ~SJ[)ER<\.."'OO que "se (I pai. <.lU" mãe, ablJ-'(lr de suo {JulUridade,ju./la"dt,
deveres (I eles {n('/'em", ou arrui'l<Uld"
part'nle. ou "MI"il/~riQ PúNico. ad%r
til,,,,,,,, e seus hav(',n,

o., bi>n.r dos filhos, coh.!

00

j'';z,

a<>S

""querendo <llgum

a nredM" qupll", pareça redamatUl pelo .h'}:umnça do

a/e w.sp.mJendo <I p",J.-r familiar,

q,ulIIdo CIJ"venlto" (al1. 1.637 do

C6digo Ci~i1);
CU:"riSIlH!.RA. ••••
DO que

t illliaçâo administrativa, prl'viSla no ano 249 do ECA,

descumprir. dolosa ou eulpOS.<lIncnlc,oS de~'ercs increnles ao p<>derfamiharou decorrente d"
IUlda oUgl.lllrda,bem assim determinaçâo da aUloridade judiciária ou C'-an.
••••lbo TUlelar;
CONSmUU,'1)() que. em $ua forma mais gra~c. dci~;u. sem jusUl eatISII. de
prover li in,lruçilo primária de filho em idade escolar. t crime de abandono intelectual. prc\'i~IO
1\0ano 24(, do Código Penal;
C()~SI()LR,\""OO

que acima d" I"da~ as eircumlàncias fâtiCll' e jurldicas, ckve

pairar o principio do inlnes,e superior. como garanlidor do respeito aos direitO!>fundamentaiS
lilulari7.ado, por cnançilS e jo\'en!l;
RECO:'llE:"riDA

aos pais e responsávçis

dM alunas e alulJQ;S no lm.!.!l..!!

Fund@menllaldarederUblkaeprivadadeensinodessasmunieipalidades
filha!

f

.CU\ filhoj f os manlrnhªm

frfgucnlando

aull1u.

qye mRlrkul~m suo
inclusi~e na modalidade rclo-

presencial, por (orça do ano 32, &4",da u-í de Direuizes e Da"". da Educação Nacional. que
auloriza o ensino a dislllncia em jiruação de emergência.
RF.COME]'Ii()A,

também, às Insliluí~-õc>.de En;;ino Municipais, publicas e privadas •
•• P.' •••••
'••••.•••DLJL>'I(~ .~

••••••••••
............, OomF....-

10)11,
SamolMno.~.

n>
••~.u•••Uo.m'OC
<1" IolllZo09fi
f••••,lO"l'lH6n1ml4
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~1I:-;ISTÉ:RI() PÚBLICO DO ESTAl)O 110 CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTiÇA
••" PRO\oIOTOlUA IJE JUSTiÇA DO CRATO
U' PROMOTOIUA DE Jl:Snç,\
Df: JUAZEIRO 110 I\'ORTE
"PR{)~I()TORL-\ UEJUSTlÇA IH: BARBAl.HA

que sejam ofenad"" atividades aOS estudantes do t:n,inu hndarnrnlal. tais como: oferta de
atividade. on-line de a<.-ordocom li disponibilidade tecnológica Ou por meio de material
impn:sro. entregues ao final do IX'ríodo de suspensão das aulas ou no decorrer ~

suspensão.

H.l:COME.'\'()A, ainda. aos diretores dali escolas puh1i=., e prindlls e às Secretarias
Municipais de Edl>l;açàoque n .b"çnham
lIbrlt'alQriedade

nâ'l-prc'cnclal.

de matricula ç kcquênda

de "lglr I malrie"la

oy adço ••' sobre

de alunu e aluno$ do Ensjllº Infantil Dl! (OrIJ1J

haja vista li ruioI'Tcvillão des"lI modalidade de "".ino o81egisla.;io pátria:

IU:cU:\IE .•••.
DA. por fim, 'lue as Seçrclana.< Municipais de Educação viabili7.cm

mI.'Canismosde bu~u ariva e asse~un: as escolas, ferramcntas para a exc<:uç:k!e moniloramenlo,
s fim de I'revrnir e combaler a infrequencia e evasão e'lCOlar,bem como I'mmovcr articulação
cum a n."<Iede proleção, quando n""cs.-<.ário;
1'0 en""jo, ()[TER"l''''O que:
a) Todas as escolas da redc pública e priv'aUa desSC!õmUOIcíplOS,3$ Sco;rctari""
Munici!",is de Educação e as CREDES 18 e 19, atraves dos canais existemes na
inslituição dc comunicação com OSpais

O\J

=pon,',;Íveis, para a devida publicid:ldc,

encaminbem a presen!e Kecomrndação aos pais e responsáveis dos discen[~ pata
qoc lomem contu:cimenlo da obrigatoriedade de malrlcula e frequência no EnSino
Fundamcnlal;
bJ Oficic-se ao Conselho Tutelar para que dC1lCnvolvaalividades no ..",liOO de
identificar evenluais situações irregulares e atuar, no exercício de suas alribuiçõc-s,
liscalil.ando e dando conhecimenlo aos pais c re6ponsáveis do con[~'Údoda prç!'Cnte
Recomendação e, adotando, P<'r conseguinte, as providências previstas no ECA
relalivas ao lema, comunicando ao Minist~rio Público c, inelusive, à aulOrida<k
policial, em caso dc abandono illlclcc1Ual;
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(~)MPCE
\M'~[==
i\l1~ISTltR10 r('BLlC() DO ESTAOO DO CF.ARÁ
PROCl;lUDOIHA GERAL DE JUSTiÇA
4' PI/.OI\IOTORIA IH: JUSTiÇA 1)0 eRA TO
13" rKOM()T<HU.~ DE Jl'ST1ÇA I)EJlAZElRO
DO :,\ORU;
I" PRO\lOTOMH. DE JtjSnçA
IlE RARBALIIA
c) Ofide-s<: lis radios e li impn:nsll falada C escrita dos Municípios de Cralo, JUa7-ciro

do Norte e Barl>alha, solicitando que dcem ampla publicidade aO conlcudo
Recomendação.

encaminhando

d) Encaminhe-'"

cópia de.la;

00/1 CnJ~'ie\hos MUIlicipa•• de Educação - CME apresem\:

Reçom<mdação par.l conhocilncnlo.
CralolCE.

da

18 de agosto de 2020

DdVid Moraes da COSIa
4' Promotoria de Justiça de Crato

fl<hio Corte Pinheiro de SlIlIsa
13' Promoluria de Justiça de Juazeiro do Norte

Saul Cardoso Onofre de Alencar

]' Promoll,ria de J~liÇll de Barbalha
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