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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL 
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida 
de prestar a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, 
de forma integral e gratuita, aos necessitados1, vem, por meio de seu órgão 
de execução infra-assinado, no exercício de sua autonomia, preconizada no 
§ 2º do artigo 134 da CF/88 e no uso de sua competência legal prevista no 
artigo 4º da Lei Complementar Federal 80/94 e nos artigos 4º e 5º da Lei 
Complementar Estadual nº 65/03, respeitosamente perante V. Exª, e em 
conformidade com os preceitos gerais da legislação civil e processual civil, com 
fundamento nos artigos 148, IV, 208, § 1º e 209, do ECA, e em conformidade 
com os preceitos gerais da legislação civil e processual civil, especialmente 
daqueles previstos nas Leis Federais n.º 8.069/90 e 7.347/85 ajuizar 

 
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR 
   
 
em face do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, com sede na 
Av. Afonso Pena, 1212, Belo Horizonte, MG, CEP 30130908 e SINDICATO 
DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINPRO/MG, 
inscrito no CNPJ sob nº 17.243.494/0001-38, Rua Jaime Gomes, 198, Floresta, 
Belo Horizonte, MG, CEP 31015-240, pelos fatos e fundamentos a seguir 
expostos: 
 
 
1. OBJETO DA EMANDA 
 

Em razão da pandemia de CORONAVIRUS, as aulas na rede municipal, 
pública e privada, de ensino infantil, fundamental e médio, estão suspensas 

 
1Artigo 134 da Constituição da República de 1988, modificado pela Emenda Constitucional nº 
80 de 2014 
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desde 18/03/2020, por meio do Decreto 17.304/2020 e da portaria SMED nº 
102/2020, culminando com a cassação de todos os alvarás de funcionamento 
das instituições de ensino do município, públicas e privadas. 

 
As escolas particulares rapidamente se mobilizaram para iniciar a 

reorganização de seus calendários escolares e a adoção de meios digitais de 
ensino, passando a ministrar regularmente as aulas a partir do final do primeiro 
semestre de 2020.  

 
As escolas públicas municipais não reorganizaram seus calendários, não 

apresentaram a proposta pedagógica para cumprir a carga horária mínima 
estabelecida pelo governo federal; não apresentaram definição clara de como 
se dará a aprovação/retenção dos alunos para os anos de 2020 e 2021; não se 
aparelharam para oferecer aulas regulares por meio remoto. Apenas têm sido 
enviados aos alunos materiais que não visam “cumprimento de calendário” 
(vide ofício SMED/EXTER/0925-2020, de 13/08/2020), feitos contatos pelos 
professores por meio de seus whatsapp. OU seja, as crianças e adolescentes 
das escolas municipais não estão recebendo ensino formal, mas apenas “na 
reconstrução de metodologias e práticas pedagógicas no contexto da 
pandemia e suas consequências para a sociedade e a sua relação com o 
conhecimento e a escola” (vide ofício SMED/EXTER/0925-2020, de 
13/08/2020). 

 
Em 26 de abril de 2021, foi autorizado o retorno presencial das crianças 

de 0 a 5 anos e 8 meses, na rede privada e, a partir de 03 de maio de 2021, na 
rede pública, sendo facultado às famílias optar por enviar seus filhos ou não. 

 
Não há um cronograma oficial, alinhado à parâmetros objetivos que 

orientem a sociedade, pais, alunos, professores e escolas – de modo que 
possam se organizar – sobre o retorno das demais faixas etárias. 

 
Não há um plano de contingência para orientar as situações em que 

será necessário regredir e novamente proibir as aulas presenciais, em razão 
das ondas de agravamento da crise sanitária provocada pela pandemia.  

 
E, principalmente, não há uma estratégia para a continuidade da 

prestação do serviço público de educação da rede municipal durante os 
períodos em que não for possível as aulas presenciais. 

 
As estratégias de condensação das aulas de 2020 durante o ano letivo 

de 2021, com a reposição física das aulas, resta frustrado, uma vez que já 
estamos no final do primeiro semestre de 2021. 
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A rede privada preparou-se. A rede pública não. E em razão do princípio 

da universalidade da educação, de fato, não é admissível o retorno da rede 
privada antes da rede pública. Isso deve ser concomitante. 

 
Com isso, o abismo entre os conhecimentos apreendidos pelos alunos 

da rede publica e da rede privada já ganhou mais de um ano de 
distanciamento. 

 
Diante disso, a presente Ação Civil Pública tem por finalidade obter 

provimento jurisdicional que condene o Município Réu em OBRIGAÇÃO DE 
FAZER para: 1) no prazo máximo de 15 dias implantar sistema de aulas 
remotas online e/ou hibridas para a rede pública municipal de ensino 
fundamental e médio, se houver; 2) caso não seja atendido o prazo anterior, 
seja determinada a retomada presencial para toda a rede municipal, pública e 
privada, de ensino fundamental e médio; 3) apresentar, em 30 dias calendário 
escolar e planejamento pedagógico para o cumprimento da carga horária 
obrigatória de 2020 e 2021 para o ensino infantil, fundamental e médio; 4) caso 
a crise sanitária se prolongue para além de 2021, que a cada dia 1ª de Janeiro 
seja publicado calendário escolar e planejamento pedagógico para o ensino 
infantil, fundamental e médio, para o cumprimento da carga horária obrigatória 
do respectivo ano; 5) apresente no prazo de 15 dias plano completo, inclusive 
com prazos para compras e licitações, para que se promova a inclusão digital 
de professores, pais e alunos de toda a rede pública, no prazo máximo de 6 
meses, com capacitação e o fornecimento de equipamentos de acesso à 
internet e o próprio acesso à internet, independentemente do retorno 
presencial; 6) promova a efetiva inclusão digital de professores, pais e alunos 
de toda a rede pública, no prazo máximo de 6 meses, com capacitação e o 
fornecimento de equipamentos de acesso à internet e o próprio acesso à 
internet, independentemente do retorno presencial; 7) apresente, no prazo 
máximo de 15 dias, PLANEJAMENTO CONCRETO, para a rede municipal, 
pública e privada, de ensino infantil, fundamental e médio, com parâmetros 
objetivos para a adoção ou suspensão de aulas presenciais, hibridas ou 
remotas a depender dos índices que meçam o agravamento ou a melhora da 
crise sanitária, de modo a garantir a continuidade do serviço público em 
qualquer fase da pandemia, obedecendo às normas sanitárias de combate à 
COVID-19; 8) a DECLARAÇÃO de que a interrupção na prestação do serviço 
público de educação - prestados pelo meio presencial, remoto ou hibrido - por 
parte dos servidores da educação, condicionada à vacinação ou condições 
ideais dos índices de transmissão da COVID-19, configura ato de grave 
violação de direitos humanos das crianças e dos adolescentes, dentre 
outras medidas.  
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2. DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 
 
 

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e são seus objetivos 
institucionais a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das 
desigualdades sociais, bem como a prevalência e efetividade dos direitos 
humanos, que englobam os direitos a vida, saúde, dignidade e a educação, 
conforme art. 134 e seguintes da CF/88, art. 3º-A, inciso I e III e art. 4º, inciso 
XI, da lei complementar nº 80/94. 

 
 Sua legitimidade para a propositura da Ação Civil Pública é conferida 

pelo art. 5º, inciso II, da Lei Federal nº 7.347/85, não havendo que se falar em 
pertinência temática, na medida do que assevera o art. 4º, inciso VII, da Lei 
Complementar 80/94, em sua redação atualizada, in verbis: 

 
“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, 
dentre outras: 
(...) 
VII – promover ação civil pública e todas as espécies de 
ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o 
resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas 
hipossuficientes”. 

 
Após a edição da Lei n. 11.448/2007, que alterou o art. 5º da Lei n.º 

7.347/85, a Defensoria Pública foi incluída dentre os legitimados para a 
propositura da Ação Civil Pública. 

 
Segundo o Plenário do STF que, por unanimidade, julgou 

improcedente a ADI 3943/DF, é constitucional a atribuição da Defensoria 
Pública de propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos. (ADI 3943/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 6 
e 7/05/2015). 

 
Inquestionável, pois, a legitimação ativa da Defensoria Pública para 

a interposição da ação civil pública. 
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2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 
 
 O primeiro Requerido, Município de Belo Horizonte, é o titular do serviço 
público de educação no âmbito municipal, na rede pública e privada, razão pela 
qual tem obrigação de assegurar a eficiência, a qualidade e a continuidade da 
prestação do serviço público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal. 
 
 O segundo Requerido, por sua vez, anunciou “greve sanitária” por parte 
dos professores da rede pública municipal a partir de 20/04/2021, quando foi 
anunciado o retorno presencial das escolas do ensino infantil, público e 
privado. 
 
 Em razão disso, foi dirigido ao segundo requerido, SIMPRO, apenas o 
pedido de conteúdo meramente DECLARATÓRIO, na forma do art. 20 do CPC, 
sem prejuízo de posterior apuração e ajuizamento de ações de ordem 
condenatória ou constitutiva em seu desfavor. 
 
 Esclareça-se também que o SINEP (sindicato dos professores da rede 
privada) não foi incluído no pólo passivo da presente demanda pois, 
diferentemente do Requerido, compreende a necessidade da prestação do 
serviço público de educação à crianças e adolescentes, mesmo diante dos 
riscos envolvidos à saúde dos profissionais. 
 
 O mérito do pedido declaratório será tratado em capítulo próprio. 
 
 
4. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

 
 
Estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente que é competente o 

Juízo da Infância e da Juventude para conhecer as ações civis fundadas em 
interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, 
regendo-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, não se excluindo 
da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios 
da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. 

 
Com efeito, diz o artigo 148, IV, do ECA: 
 

“A Justiça da Infância e Juventude é competente para 
conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos 
ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto 
no art. 209.” 

 
 



 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 
Por sua vez, o art. 208 do ECA dispõe que regem-se pelas disposições 

desta Lei, as ações de reponsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à 
criança e ao adolescente, trazendo rol exemplificativo de interesses difusos,  
coletivos e individuais tutelados pelo referido diploma, tendo o objeto desta 
demanda relação direta com o ensino básico obrigatório, por tratar das 
DIRETRIZES VISANDO RETORNO SEGURO ÀS AULAS PRESENCIAIS / 
HÍBRIDAS NO MUNICÍPIO: 

 
ECA, Art. 208 “Regem-se pelas disposições desta Lei as 

ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à 
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta 
irregular. 

 
(...) § 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da 

proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, 
próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição 
e pela Lei.(Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 
2005)”. 

 
 
ECA, Art. 209 “As ações previstas neste capítulo serão 

propostas no foro do local onde ocorreu ou deve ocorrer a ação ou 
omissão, cujo Juízo terá competência absoluta para processar a 
causa, ressalvadas a da Justiça Federal e a competência originária 
dos Tribunais Superiores”. 

 
 
 
Desta forma, indiscutível a competência absoluta do juízo da Infância e 

Juventude Cível de Belo Horizonte para processar e julgar a presente 
demanda. 

 
 

5. DOS CONCEITOS ESSENCIAIS PARA DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS 
FORMULADOS NA PRESENTE DEMANDA 
 
 
 A Constituição da República de 1988 estabelece, em seu art. 6º, 
estabelece a educação como direito fundamental. O art. 208 estabelece que é 
dever do estado assegurar o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, 
constituindo-se, tal premissa, em direito público subjetivo. 

 
A Lei Federal nº 9.393/98 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) estabelece que a educação no Brasil deve ser organizada pelos sistema 
de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11259.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11259.htm#art1
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esclarecendo ainda quais são os níveis e modalidades de ensino e as diretrizes 
gerais sobre como este serviço público essencial deve ser prestado. 
 
 
5.1 SISTEMA DE EDUCAÇÃO BRASILEIRO 
 

O sistema de educação brasileiro encontra sua fonte normativa nos 
artigos 205 a 214 da CR/88. É na carta magna que estão delimitados os 
princípios gerais e as competências dos entes federativos acerca da educação. 
 
 
5.1.1 Sistema de educação federal 
 
 Compete à União regular as instituições de educação superior criadas e 
mantidas pelos órgãos federais de educação e também pela iniciativa privada. 

 
Os órgãos responsáveis pela educação, em nível federal, são o 

Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE). 
 
Entre suas principais atribuições está: elaborar o Plano Nacional de 

Educação, organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais 
do sistema federal de ensino e o dos territórios, prestar assistência técnica e 
financeira aos estados, Distrito Federal e municípios. 

 
Compete-lhe, também, estabelecer competências e diretrizes para a 

educação básica, cuidar das informações sobre o andamento da educação 
nacional e disseminá-las, baixar normas sobre cursos de graduação e pós-
graduação, avaliar e credenciar as instituições de ensino superior. 
 
 
5.1.2 Sistema de educação estadual 

 
Compete aos Estados regular as instituições estaduais de nível 

fundamental e médio, públicos ou privados. 
 
Seus órgãos integrantes são: a Secretaria Estadual de Educação (SEE), 

o Conselho Estadual de Educação (CEE), a Delegacia Regional de Educação 
(DRE) ou Subsecretaria de Educação. 

 
Os estados devem organizar, manter e desenvolver esses órgãos e 

instituições oficiais de ensino que estão aos seus cuidados, em regime de 
colaboração com os municípios, dividir  proporcionalmente as 
responsabilidades da educação fundamental, elaborar e executar políticas e 
planos educacionais, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar 
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os cursos das instituições de educação superior dos estados e assumir o 
transporte escolar dos alunos da rede estadual. 
 
 
5.1.3 Sistema municipal de ensino 
 

O Sistema Municipal de Ensino é responsável, principalmente, pelas 
instituições de ensino infantil e fundamental, porém, cuidam também de 
instituições de ensino médio mantidas pelo poder público municipal.  

 
Podem optar por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor 

com ele um sistema único de educação básica. 
 
Os órgãos que compõem o Sistema Municipal de Ensino são a 

Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Conselho Municipal de Educação 
(CME). 

 
Os municípios devem organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, exercer ação redistributiva em 
relação às suas escolas, autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferecer educação infantil em 
creches e pré-escolas e assumir a responsabilidade de prover o transporte 
para os alunos da rede municipal. 
 
 
5.2. NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO 
 
 Estabelece a CR/88 e a LDB que existem dois níveis de ensino: a 
educação básica e a educação escolar. A educação básica é obrigatória e é 
composta do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio.  Já por 
educação escolar entende-se todo o ensino básico e também o ensino 
superior. 
 São outras modalidades de ensino a Educação de Jovens e Adultos 
(ensino fundamental ou médio), a educação profissional ou técnica, a educação 
especial e a Educação à Distância. 
 A presente demanda envolve tão somente a educação básica municipal, 
pública e privada. 
 
 
5.3 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO BÁSICO PRIVADAS 
 

As instituições de ensino particulares integram o sistema de ensino a 
que pertençam. 
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O Ensino Infantil, pertence ao Sistema Municipal, onde houver ou ao 

Sistema Estadual. O Ensino Fundamental e Médio - e o infantil, nos municípios 
onde não há sistema próprio - pertence ao sistema Estadual. 

 
Assim, as instituições privadas, embora tenham assegurada sua 

participação no mercado pelo disposto no art. 209 da CR/882, devem cumprir 
as normas gerais da educação nacional e submeter-se a autorização e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
 
 
6. DOS FATOS 

 
 A pandemia da COVID-19 trouxe consigo novos desafios e a 
necessidade de enfrentamento de situações nunca vivenciadas. E, em 
praticamente todas as áreas, inclusive no Direito, soluções estão sendo 
construídas sem qualquer parâmetro, justamente pela ausência de situação 
semelhante anterior e pelo fato de que as normas jurídicas postas não são 
capazes de oferecer as respostas necessárias ou com a rapidez que o 
momento exige.  
 
 No âmbito da educação, especialmente a educação básica, os desafios 
são imensos e multifacetados, pois cada criança traz consigo uma realidade 
diferente e que deve ser considerada, por constituir um direito fundamental. 

 
Em razão disso, desde o início da pandemia, as autoridades regulatórias 

competentes estão empenhadas em criar normas de redistribuição da 
merenda, meios de se evitar mais prejuízos ao processo de aprendizagem, 
modo de reorganização dos calendários escolares e para criar critérios válidos 
e factíveis para a posterior validação das atividades não presenciais como dia 
letivo nas escolas da educação básica, públicas e privadas. Porém, tais 
critérios demoraram a ser construídos. 

 
A educação não presencial é novidade na educação básica e a 

grande maioria das redes e instituições de ensino ainda não dominavam 
esta ferramenta, além de não haver parâmetros pré-definidos que 
permitisse aferir aprendizagem ou presença, para fins de cômputo de 
horas-aula ou dias letivos. 

 
 Há ainda desafios de ordem pedagógica relacionadas ao uso de 
recursos educacionais que exigem mais autonomia do aluno no processo de 
aprendizagem, sem a mediação direta e imediata do professor.  

 
2 CR/88, Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público 
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 Todos estes conceitos e parâmetros vêm sendo debatidos e construídos 
pelas autoridades competentes na área da educação, dentro do Sistema 
Brasileiro de Educação Básica, consoante disciplina o art. 208 da Constituição 
da República de 1988 (CR/88). 
 

Conforme amplamente sabido, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária do novo 
Coronavírus em todos os continentes caracteriza pandemia. No Plano 
Nacional, a Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, 
declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 
Coronavírus e o Decreto Legislativo Federal nº 06, de 20 de março de 2020, 
reconheceu para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101/ 2000, a 
ocorrência do estado de calamidade pública. 

 
O Governo Federal, através do Ministério da Educação, tomando por 

base orientações da OMS,  OPAS,  UNESCO,  UNICEF e do próprio Ministério 
da Saúde do Brasil, ressaltando os objetivos do Programa  Saúde nas Escolas, 
elaborou um GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE RETORNO 
DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA3. 
Nele, traçou várias MEDIDAS SOCIAIS EM SAÚDE, dentre elas 
recomendações sobre medidas de segurança sanitária que deverão fazer parte 
do Plano de Retorno das atividades escolares presenciais, cuidados com 
transporte escolar, áreas comuns, uso de biblioteca, uso de EPIs.  Concluiu ser 
necessária a elaboração de um Plano de Retorno das atividades escolares 
presenciais, considerando as orientações da Secretaria de Educação à qual a 
escola está vinculada, com criação de grupo  para coordenar as ações e 
executá-las. 

 
Em âmbito estadual e municipal, não foi diferente. 
 
O Governo do Estado de Minas Gerais lançou o Programa Minas 

Consciente, cuja existência se justifica pela necessidade de conduzir a 
sociedade, gradualmente, a uma nova normalidade, onde foram criadas as 
chamadas ‘Ondas’ (Roxa, Vermelha, Amarela e Verde), que estabelecem 
protocolos de comportamento e funcionamento das atividades. 

 
Estando na “Onda Vermelha”, o Programa nos remete à Deliberação nº 

129, do Comitê Extraordinário COVID-19, de 24-02-2021, em vigor desde 1 de 
março de 2021, que dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro 
das atividades presenciais nas unidades de ensino que especifica, enquanto 
durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA no território do Estado, traçando 

 
3 Disponível em https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividades 
PresenciaisnaEducao Bsica.pdf 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividades%20PresenciaisnaEducao%20Bsica.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividades%20PresenciaisnaEducao%20Bsica.pdf
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diretrizes para Administração Pública Estadual, Município e instituições de 
ensino. 

 
O art. 2º da Deliberação nº 129, autoriza retorno gradual e seguro das 

atividades presenciais na rede pública estadual em locais classificados como 
“ONDA AMARELA”. No que se refere às atividades de ensino em escolas 
particulares ou da rede pública municipal, sua abertura fica também autorizada 
na “ONDA AMARELA”, podendo permanecer abertas mesmo na “ONDA 
VERMELHA”, desde que observado o disposto no art. 8º.  

 
Vejamos: 

  
“Art. 3º A autorização de retorno das atividades presenciais de 
que trata esta deliberação fica condicionada à realidade local e 
às competências legislativas e administrativas do município, 
observadas as diretrizes, os protocolos e as recomendações 
a que se refere o art. 4º. (grifei) 
 
 Art. 4º No retorno das atividades presenciais, as unidades de 
ensino deverão observar as diretrizes municipais, os 
protocolos da SES e, no que couber, as recomendações do 
Conselho Estadual de Educação. (grifei) 

 
Registre-se, também, o PROTOCOLO SANITÁRIO DE RETORNO ÀS 

ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA 
DA COVID-19, versão 2.1, elaborado pelo GOVERNO DE MINAS GERAIS4.  

 
Ele registra que ‘as instituições escolares da rede particular e rede 

pública municipal devem elaborar um plano individual com estratégias de 
retomada segura, com etapas de retorno e adoção de medidas sanitárias que 
devem estar adequadas’ ao referido Protocolo Estadual  

 
Entretanto, Belo Horizonte não aderiu ao programa Minas 

Consciente e não divulgou um instrumento orientativo objetivo acerca de 
quais critérios sanitários permitem ou proíbem determinados 
comportamentos e funcionamento das atividades, bem como, não adotou 
nenhum sistema de aulas remotas online. 
 

Assim, sem a adoção de um padrão sanitário claro, o Requerido passou 
a editar Decretos Municipais, ora suspendendo, ora autorizando o retorno 
presencial de diversas atividades, são eles: 17.298/2020; 17.304/2020, 
17.328/2020 e 17.435/2020, dentre outros. 

 
4 disponível no sítio http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_ 
assets/attachments/10629/protocolos_v7_-_onda_roxa.pdf 

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_%20assets/attachments/10629/protocolos_v7_-_onda_roxa.pdf
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_%20assets/attachments/10629/protocolos_v7_-_onda_roxa.pdf
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Neste último, decreto municipal 17.435/2020, foi alterada a redação do 

art. 2º do Decreto 17.328/2020, para cassar todos os alvarás de 
funcionamento das instituições de ensino do município, públicas e 
privadas: 

“Art. 2º-A – Ficam suspensas as atividades presenciais e os 
ALFs das creches, escolas de ensino infantil, escolas de ensino 
fundamental e médio, escolas superiores e centros de formação 
profissional. 

 
Assim, desde então, NENHUMA atividade presencial vem sendo 

realizada com os alunos dentro das escolas. 
Por outro lado, inúmeros outros decretos já revogaram as proibições 

anterioremente dirigidas a maior parte das atividades civis e comerciais, 
essenciais ou não. Inexplicavelmente, a educação não. Este ponto será 
abordado em capítulo específico na presente peça. 

Assim, alunos, professores, pais, familiares e a sociedade 
belorizontina em geral segue sem saber quando e como serão 
assegurados os direitos de educação de nossas crianças e adolescentes, 
tanto na rede pública, quanto privada. 

E, caso ocorra revogação das proibições na área da educação, Exa., 
fatalmente haverá reabertura desordenada de escolas,  os alunos  da rede 
pública municipal serão ainda mais prejudicados, já que muitos vivem em 
situação de vulnerabilidade social e terão comprometimento em sua saúde;  
haverá agravamento geral do quadro da COVID-19 no município Réu por falta 
de diretrizes para retorno às aulas com grande possibilidade de novo 
fechamento de escolas, piorando ainda mais o quadro da educação e da saúde 
física e mental dos alunos, e de forma mais contundente os mais vulneráveis. 

Importante frisar-se, desde já, a observância ao retorno presencial, de 
modo UNIVERSAL, ou seja, ao mesmo tempo, para escolas da rede pública e 
da rede privada. 

 Volvendo ao Município réu, deve o executivo local traçar e garantir 
diretrizes que velem pelo efetivo acesso à educação, observadas 
condições mínimas de segurança sanitária, conscientização, 
facultatividade, gradação, universalidade e regras claras de 
monitoramento, dentre outras indispensáveis ao retorno seguro das aulas 
presenciais.  

Portanto, houve prazo mais que suficiente para que o Primeiro 
Requerido, juntamente com o Conselho Municipal de Educação, os Sindicatos 
de Professores e a sociedade, elaborasse democraticamente um 
PLANEJAMENTO COMPLETO DE RETORNO ÀS AULAS no município réu, 
com datas, prazos, parâmetros e, de modo claro, como serão atendidas as 
exigências pedagógicas de cada ano do ensino obrigatório fundamental e 
médio, onde houver. 
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7. DA TENTATIVA INEXITOSA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO 
CONFLITO. CARACTERIZAÇÃO DA INÉRCIA ESTATAL. POSSIBILIDADE 
DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO PELA VIA JUDICIAL 
 
 A Autora entende que é do Município a autonomia para definir como 
serão prestados os serviços públicos de educação, quando e como haverá 
retorno presencial e como serão cumpridos os conteúdos, carga horária, 
avaliação e promoção escolar, especialmente em tempos de pandemia. Por 
esta razão, vem evitando adotar medidas judiciais pleiteando o retorno ou a 
proibição de retorno presencial como se viu em muitos estados. 
  

Em razão disso, vinha monitorando estas ações, junto às Secretarias de 
Educação, tanto Municipal, quanto Estadual.  

 
O Estado de Minas Gerais elaborou plano detalhado e divulgou-o, desde 

setembro de 2020, inclusive com planos de contingência, com interrupção total 
ou parcial das atividades presenciais, em razão dos períodos de agravamento 
da crise sanitária provocada pela COVID-19.  

 
O Estado de Minas Gerais também está oferecendo aulas remotas em 

vídeo, ministradas por professores, em canal aberto de televisão, seguindo um 
planejamento pedagógico que garante minimamente os conteúdos previstos 
para cada série.  

 
O Estado de Minas Gerais facultou aos Municípios a adesão às aulas 

remotas do ensino fundamental transmitido por canal aberto de televisão. 
 
Por óbvio, há falhas nas aulas remotas transmitidas pelo Estado. Nem 

todos os alunos têm acesso à rede de televisão. Nem todos os alunos 
conseguem acompanhar o que está sendo ministrado pelos Professores 
remotamente. Mas, ainda que minimamente, boa parte dos alunos da rede 
estadual está tendo a oportunidade de manter a aprendizagem formal durante 
o período de pandemia, diminuindo um pouco a distância entre a qualidade de 
ensino que vem sendo regularmente ofertada pela rede privada. 

 
A cada dia que passa, só cresce o abismo entre os alunos da rede 

pública e da rede privada, já que as escolas particulares de ensino 
fundamental, desde abril ou maio de 2020 passaram a oferecer uma 
estrutura cada vez mais aprimorada de aulas remotas. 

 
A rede estadual também vem aprimorando o serviço de ensino à 

distância que implementou. 
 
O Município de Belo Horizonte, entretanto, além de não ter aderido 

ao plano estadual, também não desenvolveu nenhum plano minimamente 
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eficaz para a prestação do serviço público de educação, durante o 
período de impossibilidade de aulas presenciais. 

 
O Requerido está enviando apenas materiais impressos aos alunos, 

para que respondam em 15 dias e devolvam na escola, sem qualquer 
explicação teórica por professor acerca do conteúdo que está sendo trabalhado 
nas atividades, conforme depreende-se da resposta ao ofício 42/2020 acima 
transcrito. O Requerido informa ainda que os professores vêm mantendo o 
vínculo com os alunos por meio de redes sociais: 

 
Desde o último dia 16/6, os professores da Rede Municipal de 
Educação estão trabalhando de forma remota. Cada docente, por meio 
de redes sociais da escola, plataformas, e-mails, materiais distribuídos 
em casa ou recolhidos na escola ou em ponto comercial próximo, gera e 
distribui conteúdos sobre a COVID-19 e prepara os alunos e seus 
familiares para o novo contexto escolar. O programa implementado 
não está focado em cumprimento de calendário, mas na 
reconstrução de metodologias e práticas pedagógicas no contexto da 
pandemia e suas consequências para a sociedade e a sua relação com 
o conhecimento e a escola, na formação e na manutenção de vínculos e 
acolhimento das famílias, assim como estão sendo repassadas as 
respostas para os questionamentos e dúvidas, por meio dos diretores, 
professores e técnicos que estão em constante contato e em reuniões 
virtuais com a equipe pedagógica da Secretaria. Os retornos das 
famílias a esses contatos têm ajudado a construir um mapa de cada 
escola e turma e a planejar melhor como seria um retorno focado em 
cada aluno. (ofício  SMED/EXTER/0925-2020, de 13 de agosto de 
2020) 

 
 
Em mais de um ano de paralização das aulas, ainda não foi estabelecido 

um canal oficial para aulas remotas. Só foram distribuídos tablets para os 
alunos do 9º ano. Não foi franqueado acesso a provedor de internet. 

 
Muitos pais reclamam que as escolas enviam por whatsapp e deixam 

por conta dos pais o custo da impressão. 
 
Embora desde Agosto de 2020 o Requerido afirmasse que já tinha “os 

protocolos gerais e já começamos a descrever inclusive nossos POPs 
(Procedimentos Operacionais Padrão). Eles serão validados pela Secretaria 
Municipal de Saúde nas próximas semanas...” (ofício  SMED/EXTER/0925-
2020, de 13 de agosto de 2020), até a presente data não apresentou o 
calendário escolar e o plano pedagógico relativo aos conteúdos que estariam 
sendo trabalhados com as “tarefas” enviadas em material impresso a cada 15 
dias. 
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Na verdade, o próprio requerido confessa que não estão sendo 

trabalhados conteúdos capazes de integralizar a carga horária obrigatória, mas 
apenas atividades para evitar o retrocesso no aprendizado: 

 
O programa implementado não está focado em 

cumprimento de calendário, mas na reconstrução de metodologias 
e práticas pedagógicas no contexto da pandemia e suas 
consequências para a sociedade e a sua relação com o 
conhecimento e a escola, na formação e na manutenção de vínculos 
e acolhimento das famílias, assim como estão sendo repassadas as 
respostas para os questionamentos e dúvidas, por meio dos 
diretores, professores e técnicos que estão em constante contato e 
em reuniões virtuais com a equipe pedagógica da Secretaria. Os 
retornos das famílias a esses contatos têm ajudado a construir um 
mapa de cada escola e turma e a planejar melhor como seria um 

retorno focado em cada aluno. (ofício  SMED/EXTER/0925-2020, 
de 13 de agosto de 2020) 

 
O Protocolo para retomada das atividades presenciais na rede municipal 

de ensino, de fato, foi divulgado em 16/11/2020 (DOC ANEXO) teve sua última 
versão atualizada e divulgada em 24/02/2021 (Doc Anexo). Entretanto, limita-
se a repetir as orientações de ordem sanitária, sem sequer previsão de data 
para o retorno dos alunos do ensino fundamental, muito menos planejamento 
concreto. 

 
Depreende-se do ofício SMED/EXTER/0925-2020, de 13 de agosto de 

2020, que havia a expectativa de que as aulas presenciais voltariam 
normalmente em 2021 e, assim, seria possível contemplar 02 anos em 01. Mas 
esta realidade mudou com o agravamento da crise sanitária entre fevereiro e 
março de 2021 e, novamente, o Requerido não se movimentou. 

 
Por outro lado, o plano estadual de retomada presencial previa retorno 

seguro presencial, a partir de outubro de 2020 e só não foi ainda implementado 
porque há uma liminar concedida pelo E.TJMG, atendendo a pedido dos 
Sindicatos dos Professores, proibindo o retorno presencial (processo nº 
5131903-66.2020.8.13.0024). 

 
Assim, após mais de 01 ano do inicio da pandemia, nenhum plano 

efetivo foi apresentado pelo Município Requerido, o que configura INÉRCIA o 
gestor público, passando a exigir atuação, inclusive judicial, por parte dos 
órgãos de defesa e garantia de direitos, como depreende-se a resposta ao 
ofício 30/2021: 

 
De modo a continuar garantindo a oferta do ensino aos 
estudantes, os professores da Rede Municipal de Educação, 
desde junho de 2020, entraram em regime de teletrabalho. 
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Assim, foi realizado um estudo pelas escolas e pelo próprio 
corpo docente sobre a comunidade na qual cada escola está 
inserida, visando a compreender suas peculiaridades, inclusive, 
as questões que envolvem as famílias de cada estudante nesse 
contexto de pandemia da COVID-19. Tal estudo foi denominado 
de Mapa Socioeducativo e está baseado nas especificidades da 
comunidade atendida. A partir dele, os professores começaram a 
produzir atividades, roteiros de estudos que estão sendo 
utilizados pelos estudantes, em grande parte das situações, com 
material físico, uma vez que o Mapa Socioeducativo trouxe 
dados de possibilidades e de impossibilidades quanto à 
utilização de internet e demais recursos tecnológicos. 
No que se refere às estratégias de ensino remoto, o 
cumprimento dos calendários escolares de 2020 e de 2021 pelas 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental está sendo realizado 
através de atividades pedagógicas não presenciais (por meios 
digital ou impresso) pelos estudantes, conforme as necessidades 
e possibilidades específicas de cada aluno, considerando-se os 
dados do Mapa Socioeducativo construído em cada unidade 
escolar. 

 
Apesar o esforço do Requerido em fazer-nos crer que há ensino remoto 

online síncrono na rede pública municipal, é certo que somente alguns alunos 
do 9º ano estão participando deste tipo de atividade. Mas ainda assim, não há 
definição clara de calendário escolar e plano pedagógico, plano de avaliações 
ou de cumprimento da carga horária mínima. 

Assim, a Defensoria Pública enviou ao Município ora Requerido diversos 
expedientes questionando acerca do planejamento para o retorno presencial, 
dentre eles os ofícios 42/2020, Recomendação 09/2020 e, finalmente o ofício 
30/2021 e a Recomendação 02/2021 (DOCs ANEXOS), tendo sido agendada 
reunião com a Sra Secretaria de Educação e equipe para o dia 25/02/2021, as 
14h30, que esclareceram tais pontos, comprometendo-se a responder 
formalmente ao ofício. 

A resposta ao ofício 42/2020, datada de 13/08/2020, possui o seguinte 
conteúdo: 
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 Não obstante, já em maio/2020 o colegitimado da presente ação, 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio do Centro 
de Apoio Operacional (CAO EDUCAÇÃO), expediu  NOTA JURÍDICA 
PROEDUC/CREDCAS nº 2/2020 (DOC ANEXO), com o esclarecimento sobre 
a necessidade de reorganização dos calendários escolares, dos métodos de 
cumprimento das horas-aula obrigatórias e aferição de aprendizagem,  em 
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virtude da suspensão das aulas presenciais, como reflexo da medida sanitária 
de isolamento social. 
 
 Em Dezembro de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio do CAO 
EDUCAÇÃO, expediu nova NOTA TÉCNICA acerca do retorno às atividades 
escolares presenciais no contexto da pandemia do novo coronavírus (DOC 
ANEXO). Já em janeiro de 2021, foi expedida nova RECOMENDAÇÃO 
MINISTERIAL no bojo do inquérito civil n o MPMG-0024.20.011923-8 (DOC 
ANEXO). 
 
 Tanto Defensoria, quanto Ministério Público, enviaram ofícios e 
recomendações ao Requerido, mas os resultados jamais foram apresentados à 
sociedade, o que culminou a expedição da recomendação 02/2021 da DPMG, 
que permanece sem resposta até a presente data. 
 

A RECOMENDAÇÃO 02/2021 requisitava:  
 

“1) a apresentação do protocolo com diretrizes para retorno 
seguro às aulas presenciais no município (ou informasse que irá 
seguir protocolo do estado), contendo previsão de datas, anos 
letivos ou idades, proposta pedagógica que atenda à necessidade 
de reorganização do calendário escolar 2020/2021 e plano de 
contingencia e de monitoramento vinculado aos critérios sanitários 
adotados pelo município, indicando a fundamentação pela adoção 
de cada critério; 

 2) que apresente o planejamento pedagógico para as 
atividades não presenciais, incluindo a estratégia de aulas 
remotas, com a indicação dos meios necessários para 
professores e alunos;  

3) caso não existam protocolos estruturados, ORGANIZE 
um grupo de trabalho intersetorial, reunindo representação da 
sociedade civil e da categoria profissional, servidores da 
Secretaria de Educação - com a participação da própria secretária 
municipal de educação – além de membros do legislativo 
municipal, da Defensoria Pública e do Ministério Público, visando 
auxiliar na elaboração, monitoramento e aprimoramento do plano, 
devendo a primeira reunião ser agendada para a semana de 10 a 
14/05/2021. 

 
Entretanto, até a presente data, não houve nenhuma resposta da PBH, 

tendo um servidor informado que a SMED enviou a resposta à PGM e que 
competia à PGM enviá-la à DPMG (DOC ANEXO) 

Sem qualquer resposta, a Autora enviou novas missivas cobrando 
respostas em 14/05/2021 e 18/05/2021. 
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  A ineficiência das medidas implementadas pelo Município réu é 
notória, considerando que até a presente data não há qualquer atividade que 
integralize formalmente as horas obrigatórias dos anos letivos de 2020 e 2021 
no ensino municipal. Não houve, até a presente data, a adoção do sistema de 
aulas síncronas, ministradas pelos professores, orientando a turma acerca do 
conteúdo que está sendo enviado aos alunos, competindo exclusivamente aos 
pais esta tarefa. Diferentemente da rede privada. 
 

Diante da INEFICIENCIA e da INÉRCIA do Município de Belo Horizonte, 
caracterizada pela não apresentação de documento que demonstre diretrizes 
para adoção de medidas concretas voltadas para cumprir o direito seguro à 
educação, faz-se necessário o ajuizamento da presente demanda. 
 
 
 
8. DIRETRIZES JURÍDICAS PARA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
DURANTE A PANDEMIA 
 
 
8.1. DIRETRIZES INTERNACIONAIS 
 
 A UNESCO5 fez uma série de recomendações aos Estados para garantir 
dos direitos de crianças e adolescentes para a educação, tais como garantir a 
inclusão dos programas de ensino à distância, priorizar soluções para 
enfrentar os desafios psicossociais antes do ensino e prestar apoio a 
professores e pais no uso de ferramentas digitais. 
 Assim, no ensino básico, não devem os gestores preocuparem-se 
prioritariamente com o conteúdo ou com a quantidade de aulas que serão 
ministradas neste período, mas, em primeiro lugar, criar meios para possibilitar 
que crianças e adolescentes – sua comunidade, constituída por pais e 
professores – possam superar os problemas sociais, físicos e psicológicos 
gerados pela Pandemia. 
 Um exemplo bem claro desta prioridade é assegurar merenda às 
crianças em situação de vulnerabilidade. Outro exemplo, é munir os alunos e 
auxiliar os pais e professores com as ferramentas digitais, tais como tablets, 
celulares e acesso à internet. Tudo isso faz com que a família se aproxime e se 
aproprie do processo de aprendizagem, fundamental para o desenvolvimento 
integral de crianças e adolescentes. 

No mesmo sentido, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
em 10 de abril de 2020, por meio da Resolução n. 1/2020 – Pandemia y 
derechos humanos em las Américas, já estabelecia como recomendação a 

 
5 Disponível em: https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-

learning-solutions 
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continuidade de acesso à educação considerando as peculiaridades de nível 
de desenvolvimento e capacidade de acesso, sobretudo em populações 
vulneráveis e excluídas digitalmente6; 

 
 
8.2 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 
 
 

Alguns artigos da carta magna são especialmente relevantes para o 
tema. 

O Art. 205 estabelece que a “educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será 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”. 

E como forma de cumprir este verdadeiro objetivo constitucional, 
consubstanciado em direito público subjetivo, o art. 206 da CR/88 fixa os 
princípios norteadores da Educação no Brasil, dentre eles a igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola (inciso I) e a garantia de 
padrão de qualidade (Inciso VII). 

Neste ponto, importante chamar atenção para estes dois princípios 
porque não se pode admitir que sejam estabelecidos critérios 
diferenciados para crianças da rede pública e da rede privada. 

Por fim, importante resgatar o disposto no art. 209 da CR/88 no tocante 
às condições para que a iniciativa privada exerça atividades educacionais: o 
cumprimento das normas gerais da educação nacional e a autorização e 
avaliação da qualidade pelo Poder Público. 

Vale esclarecer que a qualidade das aulas e atividades educacionais 
que forem ministradas no período da Pandemia de COVID-19 devem ser objeto 
de planejamento previamente apresentado à autoridade de ensino e, ao final 
da Pandemia, deverão ser submetidos os documentos comprobatórios do 
cumprimento dos parâmetros legais estabelecidos para fins de validação da 
carga horária, conforme será demonstrado a seguir. 
 
 
 
 

 
6 Cf. Resolução n. 1/2020 – Pandemia y derechos humanos em las Américas, adotada pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos em 10 de abril de 2020:  “64. En cuanto al derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que 
permitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran. En particular, 
los Estados deben proveer herramientas para que los adultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, 
privilegiando el refuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia en el hogar. Asegurar que las niñas y los niños con 
algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias de 
comunicación y contenidos accesibles. (...) 67. Dar atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle o en 
zonas rurales. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas y sociales y, además, considerar 
que los efectos de la pandemia son diferenciados para cada grupo poblacional de NNA debido al contexto social en que están 
insertados, incluida la brecha digital. La Comisión recomienda que los Estados usen de los medios de comunicación para 
garantizar el acceso a la educación a todos los NNA sin ningún tipo de discriminación.” 
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8.3. DA LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

Em âmbito federal, a Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus, que reafirma medidas em 
consonância com o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às 
liberdades fundamentais das pessoas, e atribui ao Ministério da Saúde a 
competência para regulamentar a lei de enfrentamento da emergência de 
saúde pública; 

O Decreto Legislativo n° 6 de 2020, reconheceu, para os fins do 
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 
estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93/2020; 

A Medida Provisória nº 934/2020,  convertida na Lei Federal 
14.040/2020, suspendeu a obrigatoriedade das instituições de ensino de 
educação básica e universidades cumprirem a quantidade mínima de 200 dias 
letivos, porém mantém a carga horária mínima letiva de 800 horas, de 1º de 
abril de 2020. 

 
8.3.1 A lei de diretrizes e bases da educação – lei nº 9.694/96 (LDB), sobre 
o ensino presencial, remoto e/ou hibrido em situações emergenciais 
 
 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que a educação 
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 
 A LDB estabelece os princípios e fins da educação nacional, delimita o 
direito à educação e o dever de educar, prevê a organização do Sistema de 
Educação Nacional, os níveis e as modalidades de educação e ensino. 
 Em seu art. 23, a LDB estabelece que a educação básica não precisa 
necessariamente ser organizada anualmente ou semestralmente, mas também 
por meio de ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar.  
 Desta forma, não seria lícito concluir que o ensino básico 
obrigatoriamente implica fornecimento de um conteúdo específico, delimitado 
numa carga horária anual. Ao contrário, a educação básica não se restringe à 
um conteúdo a ser ministrado em determinado período de tempo, mas abrange 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv934.htm
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os processos formativos do indivíduo, na vida familiar e comunitária (art. 1º, 
LDB). 
 Em razão do disposto no art. 23 da LDB é possível que os conteúdos 
previstos para um determinado ano letivo possam ser trabalhados no ano 
subsequente ao término da Pandemia. 
 O problema é que já estamos num segundo ano subsequente, ainda em 
pandemia. 
 Também há a previsão expressa na LDB, em seu art. 32, par. 4º e 36, 
par. 11, que, em regra, o ensino básico será presencial, mas admite 
expressamente que o ensino à distância seja utilizado como complementação 
da aprendizagem ou em situações emergenciais, como a pandemia. 
 Assim, a autorização para que as escolas ministrem ensino à distância 
em situações emergenciais já está prevista na própria LDB e os requisitos para 
que este ensino à distância seja validado foram estabelecidas pelos órgãos 
competentes (MEC, CNE, SEE, CEE, SME e CME), conforme será 
demonstrado a seguir. 
 
8.3.2 A Medida Provisória nº 934/20 editada pelo Presidente da República, 
convertida na Lei Federal 14.040, de 18 de Agosto de 2020 

 
A Medida Provisória nº 934/20, depois convertida na Lei Federal 14.040, 

flexibilizou a obrigatoriedade de cumprimento dos 200 dias letivos para a 
educação básica, mantendo, no entanto, a obrigatoriedade de cumprimento da 
carga horária mínima de 800 horas nas escolas que oferecem educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio, o que deve ser levado em conta na 
reorganização dos calendários. 
 
8.3.2. Normas do Ministério da Educação (MEC) 
 

A portaria nº 343/2020 expedida pelo Ministério da Educação (MEC) 
Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 
enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 

8.3.3 As normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
 
 As principais normas regulamentares expedidas pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE) que se aplicam à regulação das atividades de educação à 
distância no ensino básico são: a) Parecer CNE nº 05/1997; b) Resolução CNE 
nº 03/2018; c) Nota de Esclarecimento CNE de 16/03/2020 e d) Parecer 
CNE/CP nº 05/20 

Neste tópico especifico da COVID-19, por meio da Nota de 
Esclarecimento de 16/03/2020 e do Parecer CNE/CP nº 05/2020, o CNE 
sugere não apenas a Educação à Distância (EaD), mas o que chama de 
“atividades pedagógicas não presenciais mediadas ou não por 
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tecnologias digitais de informação e comunicação”, justificando sua 
escolha na necessidade de serem ofertadas alternativas aos alunos para 
além da reposição posterior de aulas. 

As instituições públicas e privadas de educação básica podem propor 
formas de realização e reposição de dias e horas de efetivo trabalho escolar, 
mas sempre em consonância com as orientações dos dirigentes municipais e 
estadual e do correspondente órgão de supervisão permanente do seu sistema 
de ensino – Secretaria de Estado de Educação, Conselho Estadual de 
Educação, Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de 
Educação. 

Outrossim, o PARECER CNE 05/20 dispõe sobre a reorganização do 
calendário escolar e a possibilidade de cômputo de atividades não presenciais 
mediadas ou não por meio de tecnologias digitais.  

Assim, as medidas concretas para a reorganização do calendário escolar 
de cada rede de ensino ou de cada escola cabem às respectivas Secretarias 
de Educação, no caso das redes públicas, ou à direção do estabelecimento, no 
caso de instituição privada, observadas as diretrizes estabelecidas pelo poder 
público competente. 

Frise-se que a Municipalidade ora Requerida NÃO APRESENTOU 
PLANO para a reorganização do calendário escolar, avaliação ou cômputo 
da carga horária obrigatória. 

O CNE elencava três possibilidades de cumprimento da carga horária 
mínima estabelecida pela LDB, com a flexibilização permitida pela MP 934: 

- a reposição da carga horária de forma presencial ao fim 
do período de emergência;  

- a realização de atividades pedagógicas não presenciais 
(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e 
comunicação) enquanto persistirem restrições sanitárias 
para presença de estudantes nos ambientes escolares, 
garantindo ainda os demais dias letivos mínimos 
anuais/semestrais previstos no decurso; e  

- a ampliação da carga horária diária com a realização de 
atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não 
por tecnologias digitais de informação e comunicação) 
concomitante ao período das aulas presenciais, quando do 
retorno às atividades.  

 

 Importante frisar que as atividades não presenciais são aquelas, 
conforme dispõe o parecer nº 05/2020 do CNE, que serão realizadas pela 
instituição de ensino com os estudantes quando não for possível a presença 
física no ambiente escolar. 
 O parecer CNE 05/2020 esclarece também que a realização de 
atividades pedagógicas não presenciais visa, em primeiro lugar, que se evite 
retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo 
com a escola, o que pode levar à evasão e abandono.  
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Outro ponto importante destacado pelo Parecer CNE 05/202 é que 

tradicionalmente no Brasil, quando há suspensão das aulas, ocorre, 
posteriormente, reposição presencial, como decorrência natural de ser esta a 
forma de ensino predominante para a Educação Básica, conforme estabelecida 
pela LDB. Porém, considerando a possibilidade de uma longa duração do 
período de emergência, pode haver dificuldades para uma reposição que não 
impacte o calendário de 2021 e que também não acarrete retrocesso 
educacional para os estudantes.  

Por isso, o CNE recomenda que sejam permitidas formas de 
reorganização dos calendários utilizando as duas alternativas (reposição 
presencial ao final e atividades pedagógicas não presenciais) de forma 
coordenada, sempre que for possível e viável para a rede ou instituição de 
ensino, do ponto de vista estrutural, pedagógico e financeiro. 

 
 
8.4 A LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
 

Em âmbito Estadual, a decretação da situação de emergência 
em todo o território do Estado de Minas Gerais se deu por meio do Decreto de 
nº 113/2020; 

O Governo do Estado de Minas Gerais publicou em 24/02/2021 o 
Protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto 
da pandemia da covid-197; 

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Grupo de 
Trabalho voltado para a Educação, criado pelo Comitê Extraordinário COVID-
19 emitiu RELATORIO FINAL8, adotando, dentre outras, a premissa da 
UNIVERSALIDADE do ensino, tanto para a rede pública, quanto para a rede 
privada; 

 
8.4.1 As normas do Conselho Estadual de Educação (CEE) 
 

O parecer nº 1.132/1997 do Conselho Estadual de Educação dispõe 
sobre a Educação Básica, nos termos da Lei 9.394/96. 

A Resolução CEE nº 474/20 dispõe sobre a retomada das atividades 
presenciais nas Escolas da rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e 
processos avaliativos para o ano letivo de 2020, institui o ensino híbrido como 
modelo educacional para os períodos letivos de 2020/2021 e altera a resolução 
SEE nº 4.310/2020. 

 
7 DISPONÍVEL EM https://www2.educacao.mg.gov.br/images/protocolos-sanitarios-24-02-2021.pdf (consulta em 08/03/2021) 
8 DISPONIVEL EM: https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/ minasconsciente/protocolos/relatorio-retorno-as-
aulas-governo-mg-24-02-2021.pdf (consulta em 08/03/2021) 

https://www2.educacao.mg.gov.br/images/protocolos-sanitarios-24-02-2021.pdf
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/%20minasconsciente/protocolos/relatorio-retorno-as-aulas-governo-mg-24-02-2021.pdf
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/%20minasconsciente/protocolos/relatorio-retorno-as-aulas-governo-mg-24-02-2021.pdf
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A resolução 474/202, do CEE estabelece ainda algumas premissas 

orientativas, dentre elas que devem ser “adotadas providencias que minimizem 
os impactos das medidas de isolamento social na aprendizagem dos 
estudantes, considerando a longa duração da suspensão das atividades 
educacionais de forma presencial nos ambientes escolares” (art. 7, II). 

Também foi editada uma Nota de esclarecimento e Orientações 01/2020 
pelo CEE para a reorganização das atividades escolares do Sistema Estadual 
de Ensino de Minas Gerais, devido à pandemia COVID-19.  

 
 
8.5  A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 
A suspensão das aulas nas escolas do Município de Belo Horizonte 

foi determinada pelo Chefe do Executivo Municipal, por meio do Decreto nº 
17.304, de 18 de março de 2020 e Secretaria Municipal de Educação 
(SMED/BH), através da Portaria SMED nº 102/2020, e recomendação do 
Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH), por meio do 
Ato da Presidência do CME/BH nº 002/2020. 

Não há norma municipal regulamentando as atividades remotas 
online ou síncronas durante o período da pandemia; como será aferido o 
cumprimento das cargas horárias exigidas pela LDB; como serão ministradas 
as aulas; como será reorganizado o calendário escolar; como se dará a 
aprovação ou retenção escolar; como se dará o retorno presencial ou hibrido. 
 
 
9. DO DIREITO FUNDAMENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO 
SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO, EFICIENTE E ININTERRUPTO, SEJA 
PRESENCIAL, REMOTO OU HÍBRIDO 
 

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 carga Magna. 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
garantem a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, direitos 
fundamentais, assegurando-lhes também no âmbito da proteção integral a 
primazia em receber proteção e socorro, precedência no atendimento em 
serviços públicos, preferência na formulação de políticas e destinação 
privilegiada de recursos para sua proteção. Assim dispõe a CF: 

 
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
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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” (grifo nosso). 
 

Ainda, a Carta Magna, em seu artigo 6º, estabelece como direitos 
sociais a educação, saúde,  alimentação,  segurança,  proteção à infância,  
assistência aos desamparados, dentre outros.  Por sua vez, art. 205, assegura 
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. 

Eis o que dispõe o ECA: 
 
“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária” (grifo nosso). 

Por sua vez, a Lei nº 13.527/2016 em seu art. 4º determina que “As 
políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança na primeira 
infância serão elaboradas e executadas de forma a: I - atender ao interesse 
superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã”. 

 Entretanto, conforme demonstrado nos tópicos anteriores, a 
Municipalidade de Belo Horizonte não fez uma opção clara sobre qual modo 
iria prestar o serviço público de educação durante a PANDEMIA. 
 

Depreende-se das missivas expedidas pela Secretaria Municipal de 
Educação (já transcritas no capítulo 7 desta peça) que adotou a recomendação 
do CNE e do CEE, para, em caráter excepcional, “reordenar a trajetória escolar 
reunindo em “continuum” o que deveria ter sido cumprido no ano letivo de 2020 
com o ano subsequente. Ao longo do que restar do ano letivo presencial de 
2020 e do ano letivo seguinte, pode-se reordenar a programação curricular, 
aumentando, por exemplo, os dias letivos e a carga horária do ano letivo de 
2021, para cumprir, de modo continuo, os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento previstos no ano letivo anterior.” 

 
Entretanto, mesmo após a manutenção da impossibilidade de aulas 

presenciais durante o ano letivo de 2021, a Municipalidade Ré não apresentou 
nenhuma alteração significativa na estratégia. 
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Assim, as crianças da rede municipal de Belo Horizonte, pública e 

privada, acima de 5 anos e 8 meses, estão PROIBIDAS de comparecer às 
escolas, para as aulas presenciais.  

 
As crianças da rede pública não têm aulas online, nem 

reorganização do calendário escolar, nem a integralização das horas 
obrigatórias para os anos letivos de 2020 e 2021. 

 
Já as crianças da rede privada tiveram seus calendários 

reorganizados, seus conteúdos programáticos revistos, de modo que 
todo o conteúdo de 2020 e 2021 já estão sendo ministrados normalmente, 
inclusive com avaliações formais de rendimento e aprendizagem. 

 
Entretanto, as crianças da escola pública municipal não tem 

acesso às aulas presenciais, nem às aulas remotas. 
 
Isso porque, até hoje o Município não implementou algum sistema 

de aulas online ou síncronas; não adquiriu câmeras, microfones e 
computadores para que os professores da rede municipal de ensino 
fundamental possam ministrar efetivamente as aulas, de modo remoto ou 
hibrido; não forneceu aos alunos equipamentos que garantam acesso aos 
meios digitais, como tablets, celulares ou computadores (com exceção de 
alunos do 9º ano); não forneceu a professores e alunos acesso à internet; 
não institui uma plataforma oficial para comunicação entre alunos e 
professores, sendo que as atividades continuam sendo enviadas pelos 
celulares particulares dos professores, para o whatsapp de pais de 
alunos. 

 
Com estas medidas, os alunos da rede municipal poderiam estar 

tendo acesso ao serviço público de educação, mediado pelos 
professores, sem a necessidade de retorno presencial, enquanto não 
houver condições sanitárias razoáveis. 

 
Mas não adotar nem uma, nem outra medida, é violar por demais 

os direitos de crianças e adolescentes. 
 
Assim, algum serviço público de educação tem que ser prestado: 

seja presencialmente, seja por meio remoto ou seja por meio híbrido. 
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9.1. DAS SITUAÇÕES DE RISCO A QUE ESTÃO EXPOSTAS CRIAÇNAS E 
ADOLESCENTES DURANTE UM PERIODO TÃO LONGO DE 
AFASTAMENTO DA ESCOLA  
 
 Inúmeros são os estudos científicos que demonstram os males que 
estão sendo causados às crianças e aos adolescentes em razão do 
prolongamento, por mais de um ano, da suspensão das aulas9, tendo como 
consequencia irreparáveis os prejuízos no ensino, na socialização e no 
desenvolvimento. 
 
 Alerta o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus , que “os efeitos indiretos da COVID-19 na criança e no 
adolescente podem ser maiores que o número de mortes causadas pelo vírus 
de forma direta.” Tedros Adhanom Ghebreyesus —Diretor-Geral da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 

O afastamento do convívio familiar ampliado, com amigos e com toda 
rede de apoio agravou vulnerabilidades. O estresse (e sua toxicidade 
associada) afeta enormemente a saúde mental de crianças e adolescentes, 
gerando um claro aumento de sintomas de depressão e ansiedade. Aumento 
da violência contra a criança, o adolescente e a mulher, e a consequente 
diminuição da procura pelo atendimento aos serviços de proteção, são 
consequências do afastamento prolongado das escolas. 
 
 
9.1.1. Dos riscos à saúde 
 

 
Estudo feito na Inglaterra sobre Saúde Mental de Crianças e Jovens 

(MHCYP,Inglaterra,2019) fornece um raro recurso sobre o que a pandemia 
significou para as crianças. 

O estudo mostrou que o aumento de prováveis problemas de saúde 
mental relatados em adultos também afetou crianças de 5 a 16 anos na 
Inglaterra, com a incidência aumentando de 10,8% em 2017 para 16,0% em 
julho de 2020; independente da idade,sexo e etnia. 

Mais de um quarto das crianças (de 5 a 16 anos) e jovens (de 17 a 22 
anos) relataram sono interrompido e um em cada dez (5,4% das crianças e 

 

9 COVID 19 E A SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL, disponível em 
http://www.iff.fiocruz.br/pdf/covid19_saude_crianca_adolescente.pdf; AS IMPLICAÇÕES DA 
PANDEMIA DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL E NO COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS - 
Artigo Original - Ano 2020 - Volume 10 - Número 3 disponivel em 
https://residenciapediatrica.com.br/detalhes/643/as%20implicacoes%20da%20pandemia%20 
da%20covid-19%20na%20saude%20mental%20e%20no%20comportamento 
%20das%20criancas;  

http://www.iff.fiocruz.br/pdf/covid19_saude_crianca_adolescente.pdf
https://residenciapediatrica.com.br/detalhes/643/as%20implicacoes%20da%20pandemia%20%20da%20covid-19%20na%20saude%20mental%20e%20no%20comportamento%20%20das%20criancas
https://residenciapediatrica.com.br/detalhes/643/as%20implicacoes%20da%20pandemia%20%20da%20covid-19%20na%20saude%20mental%20e%20no%20comportamento%20%20das%20criancas
https://residenciapediatrica.com.br/detalhes/643/as%20implicacoes%20da%20pandemia%20%20da%20covid-19%20na%20saude%20mental%20e%20no%20comportamento%20%20das%20criancas
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13,8% dos jovens), relatou que, muitas vezes ou sempre, se sentiu solitário. 
Ambos os problemas eram mais comuns em pessoas com prováveisproblemas 
de saúde mental, dos quais 18,0% tinham medo de sair de casa por causa da 
Covid-19.  

Crianças com pais em sofrimento psíquico eram mais propensas a ter 
um provável problema de saúde mental. Isso é particularmente preocupante 
porque os pais, em comparação com adultos em idade produtiva sem filhos 
pequenos, experimentaram um sofrimento mental maior do que a média em 
sofrimento mental durante a pandemia, o que sugere que o apoio aos pais 
neste momento é importante para a saúde mental infantil. 

Os resultados destacam como os sistemas de proteção social devem 
atuar frente aos desafios socioeconômicos enfrentados pelas famílias. Crianças 
com prováveis problemas de saúde mental tinham mais do que o dobro de 
probabilidade de viver em famílias que estavam com as contas, aluguel ou 
pagamentos de hipotecas atrasadas em comparação com aquelas cujas 
famílias conseguiam pagar suas contas antes do vencimento.  

Uma em cada dez crianças e jovens relatou que, durante a pandemia, 
sua família não tinha o recurso suficiente para comer ou dependia cada vez 
mais dos bancos de alimentos. Essas condições adversas são mais 
importantes quando as escolas fecham, destacando o efeito desigual do 
lockdown na aprendizagem. Doze por cento das crianças não tinham acesso 
estável à Internet em casa,19,1% não tinham um local silencioso para fazer as 
suas atividades e 26,9% não tinham uma mesa onde pudessem estudar. 

Os resultados revelaram a falta de acesso aos cuidados de saúde: 
44,6% das pessoas de 17 a 22 anos com prováveis problemas de saúde 
mental relataram que não procuraram ajuda por causa da pandemia. Os 
médicos observaram uma queda acentuada no acesso aos Serviços de Saúde 
Mental para Crianças e Adolescentes. Crianças e jovens foram fisicamente 
distanciados de adultos fora de sua família que poderiam monitorar seu bem-
estar e intervir: 21,6% das crianças e 29% dos jovens comprováveis problemas 
de saúde mental relataram não ter nenhum adulto na escola ou no trabalho 
para quem eles poderiam recorrer durante o lockdown. 

Mesmo depois da reabertura das escolas, 16,1% das crianças que 
poderiam ter frequentado as aulas permaneceram em casa durante o verão de 
2020. Os profissionais acadêmicos preveem que os efeitos cumulativos da não 
intervenção resultarão no aumento das desigualdades na saúde e na 
educação. 
 
 

 
9.1.2 Dos risco à segurança pessoal 
 
 Com a retomada das atividades não essenciais, durante todo o período 
de suspensão das aulas, os pais, trabalhadores, tiveram de retomar suas 
atividades presenciais, sem ter opção para deixar seus filhos em local seguro. 
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No Brasil, todos os dias, são notificados, em média, 233 agressões de 

diferentes tipos (física, psicológica e tortura) contra crianças e adolescentes de 
até 19 anos. Boa parte tem como autores pessoas do círculo familiar e de 
convivência das vítimas. 

Ao analisar a série histórica, de 2009 a 2017 (dados mais recentes), o 
volume de agressões chega a 471.178 registros. Entre 2009 e 2014 (último ano 
com informações disponíveis), houve 35.855 encaminhamentos para 
hospitalização e 3.296 óbitos. Como geradores, registros de violências física e 
psicológica ou de tortura. 

Pelos dados, estão em situação de maior risco as faixas etárias de 10 a 
14 anos (20.773 ocorrências em 2017) e de 15 a 19 anos (44.203 notificações). 
Total de 66.976 casos – em 2009, tais segmentos somaram 9.309. 

Em 2017, o Unicef informou que cerca de 300 milhões de crianças, de 
2 a 4 anos, em todo mundo, são diariamente submetidas a maus-tratos por 
cuidadores adultos. 

A escola exerce importante papel na segurança física e psicológica e 
crianças e adolescentes, na medida em que constata e denuncia práticas de 
maus tratos, além de mantê-las em ambiente seguro, sob supervisão de 
profissionais habilitados. 

Durante a pandemia, quando os pais voltaram a trabalhar, os filhos 
mais velhos passaram oficialmente a ser responsáveis pelos mais novos. Por 
vezes, vizinhos cuidam de um grupo imenso de crianças, que acabam ficando 
soltas, perambulando, em meio às comunidades, expostas a todo tipo de 
violência e agressão. 

 O retorno das atividades presenciais sem a retomada das aulas gera 
grave prejuízo para crianças e adolescentes, sobretudo os mais vulneráveis. 
 
 
9.1.3 Dos riscos ao regular desenvolvimento social e intelectual 
 

Algumas pesquisas10 também mediram os impactos do ensino durante 
os tempos de pandemia. 

Numa pesquisa realizada com alunos da rede pública de São Paulo, 
foram avaliados cerca de 7 mil estudantes para cada ano analisado – 5º e 9º 

 
10 Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (CAEd/UFJF), disponível em http://institucional.caed.ufjf.br/ ; 2) Infancia em tempos de 
pandemia, da Universidade Federal de Minas Gerais, disponível em 
https://www.infanciaemtemposdepandemia.com.br/ 
 

http://institucional.caed.ufjf.br/
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anos do ensino fundamental e 3º do nível médio –, nos conteúdos de língua 
portuguesa e matemática.  Os testes foram aplicados presencialmente e 
elaborados de acordo com o currículo estadual e a Base Nacional Comum 
Curricular e revelaram resultados assustadores. Foi comparado o início das 
séries em 2021 com o final das respectivas séries em 2019. Um dos resultados 
mais preocupantes foi que os alunos do 5º ano precisariam recuperar 
habilidades do 4º ano. 

 
Os resultados mostraram que estudantes iniciaram a 5ª série (em 2021) 

com habilidades da 3ª. O problema maior está com a matemática. Apesar de 
terem sido aprovados para o 5º ano, não são capazes de resolver problemas 
que envolvam multiplicação ou divisão. A solução de problemas numéricos 
envolvendo as quatro operações está verdadeiramente comprometida. 

 
Imagine o resultado para os alunos da rede pública de Belo Horizonte, 

que sequer aulas remotas tiveram!! 
 
Como afirmado pela Secretaria de Educação, o material enviado para os 

alunos não tem a finalidade de compor o calendário escolar de 2020 e 2021. 
 
 
9.2. DA EXCLUSÃO TECNOLÓGICA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL 

 
Há tempos se fala em exclusão tecnológica na educação brasileira. 

Entretanto, a pandemia serviu para explicitar situação que já conhecíamos, de 
uma desigualdade social reverberada no ensino. 

 
E a demora do Requerido em formular uma resposta eficiente para o 

problema explicita seu despreparo com o cenário educacional brasileiro. 
 
A rede privada da educação fundamental em Belo Horizonte levou dias 

para se reorganizar e se adaptar. Já as escolas da rede pública municipal até 
hoje, (19/05/2021) ainda não conseguiu adaptar a escola, alunos e professores, 
às tecnologias digitais na prática docente. E este é um caminho sem volta. 

 
O Requerido teve mais de um ano para perceber as radicais mudanças 

no processo educacional que foram impostas pela pandemia de Coronavirus, 
desde o final de 2019, para planejar, executar e monitorar suas ações. 

 
Assim, hoje, tem obrigação de garantir acesso integral à educação 

remota online e hibrida aos alunos da rede pública. 
 
Ademais, ao que tudo indica, a situação de ondas de agravamento da 

pandemia não parece ter um fim precoce. As aulas presenciais terão de 
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retornar e ser suspensas, uma infinidade de vezes durante os próximos meses 
ou, quiçá, anos, razão pela qual a inclusão tecnológica dos alunos da rede 
municipal é necessária e emergencial. 
 
 
9.3. DO ACESSO DOS ALUNOS E PROFESSORES A EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS E À INTERNET 
 
 É certo que as aulas remotas (material impresso complementar, aulas 
síncronas ou transmissão de aulas gravadas) jamais poderão substituir a 
importância das aulas presenciais e do contato com o professor e colegas. 
 
 Mas até o presente momento, dada a necessidade de isolamento social 
prolongado imposta pela pandemia, é o único recurso que se apresenta para 
minimizar, de algum modo, os efeitos danosos da suspensão das aulas. 
 
 O principal argumento do Requerido para a não implementação de aulas 
online na rede municipal é que isso prejudicaria a maioria dos alunos da rede 
pública, que em razão da vulnerabilidade, não tem acesso à equipamentos 
eletrônicos e à internet. 
 

Foi o que declarou o Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, em 
reportagem publicada pelo jornal O Estado de Minas, na edição de 11/08/2020: 

 
“O pobre é um cara que não teve oportunidade, e na hora que 
você abrir a escola particular, você vai abrir um abismo 
gigantesco entre a pobreza e a riqueza, e esse abismo na minha 
cidade eu não vou abrir. Acho muito difícil aula sem vacina em 
Belo Horizonte” 

 
 Entretanto, embora o ensino presencial ainda não tenha sido retomado, 
nem na rede pública, nem na privada, o certo é que o calendário escolar está 
sendo normalmente cumprido pela rede privada. E nem calendário escolar há 
na rede pública atualmente, o que gerou um abismo muito maior que a própria 
exclusão digital invocada pelo Sr. Prefeito. 
 
 O prejuízo na aprendizagem para os alunos da rede pública municipal é 
irreparável. Já estão há 01 ano e meio de defasagem na aprendizagem em 
relação aos alunos da rede privada, que estão recebendo normalmente aulas 
online. 
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 Pesquisa realizada pela Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais11, com mais de 2 mil crianças entre 8 e 10 anos da 
região metropolitana de Belo Horizonte, oriundas 64,4% das escolas públicas e 
30,6% das crianças frequentavam escolas particulares. 
 

Destas crianças, 45,4% se autodeclararam pardas, 39,8% se 
autodeclararam brancas e 9,2% se autodeclararam pretas. Com relação aos 
percentuais de crianças que estudam em escola pública, observa-se que 
44,8% estão em territórios de baixa vulnerabilidade, 39,3% de média e 16% 
moram em territórios de alta vulnerabilidade. Já em relação a escola particular 
verifica-se que 84,4% das crianças que estudam nesse tipo de escola, moram 
em território de baixa vulnerabilidade. 

 
Com relação ao acesso aos meios digitais, mais de 80% das 

crianças declararam ter algum acesso à internet, sendo que das crianças das 
crianças brancas 91,1% tem algum acesso; das crianças pardas 87,7 % tem 
algum acesso e das crianças negras 81,4% das crianças pretas têm algum 
acesso aos meios digitais. 

 
 Nesse sentido, é importante desmitificar esta ideia de que os alunos e 
professores da rede pública não tem equipamentos de acesso às mídias 
sociais, tais como celulares, tablets computadores e até mesmo, acesso à 
internet. 
 
 É o que comprova a pesquisa realizada pelo Conselho Municipal de 
Educação de Belo Horizonte12 com cerca de 15.780 participantes, dentre 
alunos, familiares e educadores. A maioria dos participantes referente ao 
público-alvo (15.517) pertence ao segmento Familiar/Responsável por 
Estudante (49,7%), seguido do segmento Trabalhador(a) da Educação (45,1%) 
e do segmento Estudante da Rede Municipal de Educação com idade igual ou 
superior a 15 anos (3,5%): 

 
11 INFANCIA E PANDEMIA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, 
disponível em https://www.infanciaemtemposdepandemia.com.br/relatorio-primeiras-analises/ 
 
12 Disponivel em https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/educacao/09-resultado-da-consulta-publica.pdf 

https://www.infanciaemtemposdepandemia.com.br/relatorio-primeiras-analises/
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 Assim, considerando que apenas 0,5% dos entrevistados declararam 
não possuir equipamento para acesso à internet e apenas 0,9% declararam 
não ter acesso à internet, a ausência imediata de equipamentos e acesso à 
internet não é justificativa que impeça a adoção de aulas remotas/hibridas pela 
rede municipal de educação, IMEDIATAMENTE, sem prejuízo da obrigação do 
Requerido em adquirir e distribuir estes equipamentos emergencialmente. 
  

Em razão disso é que se pede, nesta ação, que o Requerido seja 
compelido, a implementar aulas remotas, no prazo máximo de 15 dias, 
utilizando-se dos recursos que alunos, professores, pais e comunidade escolar 
dispuserem, concedendo um prazo de 6 meses para que o Requerido equipe 
adequamente escolas (com câmeras, microfone e computadores), alunos e 
professores (com tablets, celulares ou computadores, além de acesso gratuito 
à internet). 
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9.4 DAS IDAS E VINDAS DAS AUTORIZAÇÕES MUNICIPAIS PARA O 
RETORNOS DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS, SEGUNDO 
INDICATIVOS EPIDEMIOLÓGICOS. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE 
PARÂMETROS TAMBÉM PARA AS ESCOLAS 
 

Com o decreto 17.423/2020, o Requerido autorizou a reabertura 
gradual do comércio em Belo Horizonte, a partir de setembro de 2020. 

 
Passadas as festas de final de ano, já em janeiro de 2021, começaram 

a ser implementadas novas medidas restritivas, até que em 06 de março foi 
determinado novamente o fechamento de todas as atividades não estritamente 
essenciais. 

 
 Conforme noticia o site da Prefeitura de Belo Horizonte13, após uma 

melhora progressiva dos indicadores epidemiológicos e assistenciais no mês 
de abril de 2021, a Prefeitura de Belo Horizonte, sob orientação do Comitê de 
Enfrentamento à Epidemia da Covid-19, decidiu retomar, a partir de 22/04/2021 
o processo de reabertura gradual de atividades comerciais e de serviços.  

 
 Em todas estas idas e vindas, abriu-se restaurante, bar, academia, 

comércio em geral e até mesmo shopping center. Mas a escola não. 
 
É indiscutível que haverão outras ondas de crise epidemiológicas e 

novamente diversos setores da economia deverão paralisar, com restrição às 
atividades presenciais. Isso também deverá ocorrer com as escolas. 

 
Os indicadores epidemiológicos e assistenciais continuarão sendo 

monitorados diariamente, e a partir dos números, deverão ser avaliadas as 
condições de aberturas ou a necessidade de fechamento de diversos setores. 

 
Desta última reabertura (22/04/2021), o Requerido adotou como 

parâmetro que, embora ainda haja indicadores no vermelho (ocupação de 
leitos UTI Covid está em 81,1%) e amarelo (leitos de enfermaria estão em 
58,9%), a tendência é de queda, o que justificou a reabertura de serviços não 
essenciais, conforme noticiado no site da PBH acima mencionado. 

 
Entretanto, para as escolas foi autorizada a retomada das aulas 

presenciais em creches e escolas de educação infantil, públicas e privadas, 
voltadas às crianças de 0 a 5 anos e 8 meses, desde 26 de abril de 2021, 
observando o protocolo divulgado em novembro de 2020 (DOC ANXO). 

 
13 https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-autoriza-reabertura-gradual-do-comercio-de-
servicos-e-das-escolas-
infantis#:~:text=Lanchonetes%20dever%C3%A3o%20funcionar%20de%20segunda,domic%C3
%ADlio%20e%20retirada%20no%20local. 
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O fato é que não há um cronograma claro, fundado em parâmetros 

objetivos (índices ou indicadores) quando será autorizado o retorno presencial 
das escolas do ensino fundamental. 

 
Também não há um cronograma ou regras claras a serem adotadas 

em caso de constatação de surtos dentro das escolas, que também acabarão 
por impor novas suspensões das aulas, devendo, também nesse período, 
serem mantidas as atividades escolares de modo remoto. 
  
 
10. DO PEDIDO DECLARATÓRIO 
 

A ação civil poderá ter por objeto cumprimento de obrigação de fazer 
ou não fazer, podendo ser ajuizada ação cautelar para evitar o dano. Além do 
provimento jurisdicional cautelar, são admissíveis todas as espécies de ações 
capazes de propiciar adequada e efetiva tutela dos direitos metaindividuais, tais 
como ações de conhecimento, declaratórias, constitutivas ou mandamentais 
(Lei n. 7.347/85, artigos 3º, 4º e 21, c/c, CDC, artigos 83 e 90). 

 
RAIMUNDO SIMÃO DE MELO, (2008, p. 96) sustenta que a ação civil 

pública poderá ter como objeto, com base no artigo 83 da Lei n. 8.078/90, um 
comando condenatório, cautelar, declaratório, constitutivo, mandamental, de 
liquidação, de execução e qualquer outra espécie, desde que necessário à 
tutela dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

No caso em testilha, antes mesmo do anúncio de retorno, o sindicato 
requerido já anunciou a adoção de greves sanitárias14, com forma de impedir o 
retorno presencial. Sustentam que só após a vacinação de todos os 
professores é que as aulas poderiam ser retomadas. 

É indiscutível que a greve está diretamente ligada ao Estado 
Democrático, como uma forma de promover o princípio da igualdade entre 
trabalhadores, coletivamente considerados, e empregadores, aproximando os 
poderes de ambos.  

 
Por todas essas características a greve é, sem dúvida, um direito 

fundamental de todo trabalhador, sendo assim classificada na nossa CR/88, 
estando prevista no art. 9º: 

 
CR/88, art. 9º “É assegurado o direito de greve, 

competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 

 
14 SINPROMINAS: disponível em http://www.sinprominas.org.br/noticias/professores-da-rede-
municipal-de-bh-entram-em-greve-sanitaria/ 
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exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender.” 

 
Entretanto, todas as outras categorias profissionais, sem exceção, 

também teriam direito de só retornarem ao trabalho após serem vacinados, 
mantido o pagamento de seus salários. Motoristas de ônibus, balconistas de 
farmácias, caixas de supermercados, profissionais da limpeza, juízes, 
advogados, servidores públicos, seguranças, porteiros, industriários, 
comerciantes, garçons, enfim todos os trabalhadores. 

 
E há trabalhos que expõem muito mais os trabalhadores aos riscos de 

contaminação que a sala de aula do ensino fundamental, um ambiente com 
fluxo de pessoas controlado, com acesso à materiais de higiene e 
equipamentos de proteção. 

 
Diferente do que acontece com motoristas e cobradores, porteiros, 

caixas de supermercados e garçons, que ficam expostos durante toda sua 
jornada de trabalho a um numero infinito de pessoas, vindos de qualquer lugar, 
sem qualquer controle sanitário. 

 
Nas salas de aula, os planos de retomada devem prever a divisão das 

classes em “bolhas” ou “células”, fazendo com que os professores tenham um 
acesso bem limitado ao número de pessoas com quem terão contato. 

 
Devem prever também os critérios objetivos para o controle de surtos 

que venham a ocorrer, isolando-se a bolha contaminada. 
 
Ser servidor público é isso: servir ao público quando ele mais precisa. 
 
Veja como agiram os profissionais da saúde e da segurança pública, 

por exemplo. Cruzaram os braços até serem vacinados? E os garis? E as 
varredoras de rua? E as empregadas domésticas? E os motoristas de 
caminhão? 

 
E os professores da rede privada, que estão ministrando aulas remotas 

desde abril de 2020, tendo que ir à escola, por vezes e até transmitir suas 
aulas de lá. 

 
O serviço público deve ser ininterrupto e a retomada das atividades 

presenciais antes de que a população esteja integralmente vacinada não é um 
ato discricionário e arbitrário do poder público, que vai atingir apenas a 
categoria profissional dos professores municipais. É uma necessidade da 
própria sociedade. 
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Assim, eventual greve sanitária configura ABUSO DE DIREITO por 

parte da categoria dos professores municipais. 
 
Ademais, deixar crianças e adolescentes SEM AULAS por mais de um 

ano configura GRAVE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES. 

 
Desta forma, tão logo o poder público retome as aulas, seja 

presencialmente, remotas ou hibridas, devem os professores municipais estar 
prontos para receber as crianças e exercer seu ofício, e qualquer tentativa de 
impedir esta retomada deve ser declarada como GRAVE VIOLAÇÃO DE 
DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.  

 
Em razão disso, pede-se seja DECLARADO, na forma do art. 20 do 

CPC, que, mesmo durante uma pandemia, que imponha isolamento social, “a 
interrupção na prestação do serviço público de educação de modo 
minimamente eficiente - prestados pelo meio presencial, remoto ou hibrido - 
configura ato de grave violação de direitos humanos das crianças e dos 
adolescentes, sujeitando os responsáveis às sanções civis, administrativas e 
penais cabíveis”.  
 
 
11. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA 

 
A Lei 7347/85 que regulamenta a Ação Civil Pública autoriza 

expressamente o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, 
in verbis: 

 
“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou 
sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.” 

 
 Da mesma forma, estabelece o art. 213 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 
 
 

Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento. 

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e 
havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 
lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 
justificação prévia, citando o réu. 
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§ 2º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou 

na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente 
de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a 
obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do 
preceito. 

§ 3º A multa só será exigível do réu após o trânsito em 
julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida 
desde o dia em que se houver configurado o 
descumprimento. 

 
Na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos para a 

concessão de medida liminar, sem justificação prévia, na forma prevista no 
art.12, da Lei nº 7.347/85, e art. 213, § 1º, da Lei nº 8.069/90.  

 
Com efeito, a presença do fumus boni iuris está evidenciada através das 

inúmeras normas constitucionais e infraconstitucionais que consagram à 
criança e ao adolescente a proteção integral dos seus direitos com prioridade 
absoluta, em especial, de terem direito fundamental à educação. 

 
O Requerido foi instado diversas vezes pelo Autor, por meio de ofícios, 

recomendações e também pelo colegitimado MINISTÉRIO PÚBLICO, tendo 
deixado transcorrer quase 01 ano e meio sem oferecer às crianças do 
município acesso à educação, de modo minamente eficiente. 

 
Dado o tempo decorrido e a inércia do Município de Belo Horizonte, é 

evidente o descumprimento da Constituição Federal e das demais leis 
infraconstitucionais, sendo também gritante o descaso do Poder Público, que 
vem ignorando, de forma sistemática, as necessidades de suas crianças e 
adolescentes, que são o maior patrimônio de um povo. 

 
Cabe registrar, ainda, que tais leis, pelo fato de resguardarem direitos 

fundamentais, possuem aplicação imediata, conforme disposto no art. 5º, § 1º, 
da Constituição Federal. 

 
Portanto, nada justifica a omissão e a ineficiencia do Município de Belo 

Horizonte em implementar efetivamente medidas que assegurassem que 
crianças e adolescentes da rede pública tivessem também acesso à educação 
remota (aulas online), como os alunos da rede privada, como forma de 
minimizar os danos causados pela suspensão das aulas durante a pandemi. 

 
Nem se alegue falta de verba pública para a efetiva implementação, pois 

as verbas para tal aparelhamento foram enviadas pelo Ministério da Educação, 
deverão ser destinados de forma privilegiada e com percentual vinculado, em 
respeito ao comando de ordem constitucional emanado pelo art. 227, caput, de 
nossa Carta Magna, impõe ao Poder Público a mais absoluta prioridade no 
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trato das questões relativas à proteção à criança e ao adolescente, verdadeiro 
princípio constitucional de ordem cogente que limita sobremaneira a dita 
“discricionariedade” do administrador. 

 
A propósito, Dalmo de Abreu Dalari, in Estatuto da Criança e do 

Adolescente Comentado – 2ª edição, página 28, verbis: 
 

“... a tradicional desculpa de ‘falta de verba’ para a criação 
e manutenção de serviços não poderá mais ser invocada 
com muita facilidade quando se tratar de atividade ligada, 
de alguma forma, a crianças e adolescentes. Os 
responsáveis pelo órgão público questionado deverão 
comprovar que, na destinação dos recursos disponíveis, 
ainda que sejam poucos, foi observada a prioridade exigida 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente”. 

 
Resta presente, também, o periculum in mora, diante da aproximação do 

término do primeiro semestre do ano letivo de 2021, considerando ainda que o 
Requerido teve mais de um ano para preparar-se para a oferecer serviço de 
educação eficiente e contínuo, de acordo com as necessidades impostas pela 
pandemia 

 
Por conseguinte, mister se faz que a medida liminar seja deferida, sob 

pena de perecimento de direitos fundamentais e graves e irreversíveis danos 
às crianças e adolescentes do Município de Belo Horizonte, visto que o Poder 
Público local não tem dado a esta área a devida atenção, na forma da lei e da 
Constituição Federal. 

 
12. DOS PEDIDOS 

 
De todo o exposto, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

pugna e espera que V.Exa. se digne de conceder a antecipação dos efeitos da 
tutela pretendida na presente ação, sendo relevante o fundamento da demanda 
e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final (art.213, §1º, da 
Lei nº 8.069/90), até porque as crianças e adolescentes de Belo Horizonte não 
mais podem prescindir da continuidade e eficiência no serviço público de 

educação, nos moldes do preconizado pela legislação específica, requer‑se a 

Vossa Excelência a CONCESSÃO, EM CARÁTER LIMINAR, inaudita altera 
pars e independentemente de justificação prévia, o que segue, a concessão de 
medida liminar, na forma da legislação vigente: 

1) a concessão de medida liminar, na forma da legislação 
vigente, para COMPELIR o Município de Belo Horizonte para, no prazo 
máximo de 15 dias, implantar sistema de aulas remotas online e/ou 
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hibridas para a rede pública municipal de ensino fundamental e médio, 
se houver, independentemente do retorno presencial, sob pena de multa 
diária capaz de sensibilizar o gestor público ao cumprimento; 

2) caso não seja atendido o prazo anterior previsto no pedido 
número 01, pede-se a majoração da muta e que seja determinada a 
retomada presencial para toda a rede municipal, pública e privada, 
de ensino fundamental e médio, com o estabelecimento de critérios 
objetivos e seguros para a retomada, sob pena de nova multa diária 
para o caso de descumprimento; 

3) a concessão de medida liminar, na forma da legislação 
vigente, para COMPELIR o Município de Belo Horizonte para, no prazo 
máximo de 30 dias, apresentar calendário escolar e planejamento 
pedagógico para o cumprimento da carga horária obrigatória de 2020 e 
2021 para o ensino infantil, fundamental e médio, informando os critérios 
para computo de presença, avaliação, promoção e retenção; 

4) a concessão de medida liminar, na forma da legislação 
vigente, para COMPELIR o Município de Belo Horizonte a, caso a crise 
sanitária se prolongue para além de 2021, que a cada dia 1ª de Janeiro 
seja publicado calendário escolar e planejamento pedagógico para o 
ensino infantil, fundamental e médio, para o cumprimento da carga 
horária obrigatória do respectivo ano, sob pena de multa diária pelo 
atraso no cumprimento;  

5) a concessão de medida liminar, na forma da legislação 
vigente, para COMPELIR o Município de Belo Horizonte, no prazo de 
15 dias, a apresentar plano completo, inclusive com prazos para 
compras e licitações, formatação e distribuição, para que se promova a 
inclusão digital de professores e alunos de toda a rede pública, no prazo 
máximo de 6 meses, com capacitação e o fornecimento de 
equipamentos de acesso à internet (computadores, notebooks, tablets 
ou celulares) e o próprio acesso gratuito à internet, independentemente 
do retorno presencial, de modo a assegurar a continuidade do serviço 
público, mesmo durante os períodos de suspensão das aulas 
presenciais por surto localizado ou  agravamento da crise sanitária; 

6) a concessão de medida liminar, na forma da legislação 
vigente, para COMPELIR o Município de Belo Horizonte, no prazo 
máximo de 6 meses, promover a efetiva inclusão digital de 
professores e alunos de toda a rede pública, com capacitação e o 
fornecimento de equipamentos de acesso à internet (computadores, 
notebooks, tablets ou celulares) e o próprio acesso gratuito à internet, 
independentemente do retorno presencial, de modo a assegurar a 
continuidade do serviço público, mesmo durante os períodos de 
suspensão das aulas presenciais por surto localizado ou  agravamento 
da crise sanitária, independentemente do retorno presencial;  

7) a concessão de medida liminar, na forma da legislação 
vigente, para COMPELIR o Município de Belo Horizonte, no prazo de 
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no prazo máximo de 15 dias, a apresentar PLANEJAMENTO 
CONCRETO, para a rede municipal, pública e privada, de ensino 
infantil, fundamental e médio, com parâmetros objetivos para a 
adoção ou suspensão de aulas presenciais, hibridas ou remotas, a 
depender dos índices que meçam o agravamento ou a melhora da crise 
sanitária, e também os critérios de controle de surtos, de modo a 
garantir a continuidade e a eficiência do serviço público em 
qualquer fase da pandemia, obedecendo às normas sanitárias de 
combate à COVID-19;  

8) a concessão de medida liminar, na forma da legislação 
vigente, para DECLARAR, ainda que de modo provisório, mesmo 
durante uma pandemia, que imponha isolamento social, “a interrupção 
na prestação do serviço público de educação de modo minimamente 
eficiente - prestados pelo meio presencial, remoto ou hibrido - configura 
ato de grave violação de direitos humanos das crianças e dos 
adolescentes, sujeitando os responsáveis às sanções civis, 
administrativas e penais cabíveis”.  

 
Dada clareza e certeza do direito invocado, e do preenchimento dos 

demais requisitos autorizadores da medida, a liminar supra requerida poderá 
ser substituída pela concessão de tutela antecipada, na forma do disposto no 
art. 273, do Código de Processo Civil, também aplicado subsidiariamente a 
procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude por força do disposto 
no art.152, da Lei nº 8.069/90.  

 
NO MÉRITO, após a regular instrução, julgada totalmente procedente a 

presente ação, confirmando-se todos os pedidos liminares acima requeridos, 
para efeito de tornar definitivas as obrigações descritas nos pedidos “1” a “8”. 

 
Tudo sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), a ser revertida para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, sem prejuízo da eventual tomada de outras providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento, consoante 
previsto no art. 213, caput, da Lei nº 8.069/90, bem como da condenação do 
requerido nos ônus da sucumbência.  

 
Pugna a Autora pela citação dos Réus, na pessoa de seus 

representantes legais, para contestar, querendo, a presente ação, no prazo que 
lhe faculta a lei, cientificando-lhe de que a ausência de defesa implicará revelia 
e reputar-se-ão como verdadeiros os fatos articulados nesta inicial; 

 
Para provar o alegado, requer a produção de todos os meios de prova 

em direito admitidos, mormente a juntada de documentos, realização de 
vistorias, perícias e oitiva de testemunhas, cujo rol será depositado em cartório, 
no prazo facultado pelo art. 407, do Código de Processo Civil (de aplicação 
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subsidiária, por força do disposto no art.152, da Lei nº 8.069/90), anexando 
desde já os documentos; 

 
Na hipótese de descumprimento da determinação judicial, após os 

prazos mencionados, com o trânsito em julgado da sentença que impuser 
condenação do requerido, desde já se requer a Vossa Excelência que 
determine a remessa de cópias das peças do presente processo ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Estado de Minas Gerais e para a Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, respectivamente, para apuração de responsabilidade civil e por 
infração político administrativa contra o Chefe do Poder Público Municipal a 
que se atribui as omissões questionadas, conforme art. 216 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

 
Requer a condenação do requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência, estes a serem fixados pelo MM. 
Juiz e revertidos ao Grupo Gestor de Honorários Sucumbenciais da Defensoria 
Pública, através da conta, nº 5724-X, da Agência 1615-2, do Banco do Brasil, 
nos termos do artigo 146, caput e parágrafo único da Lei Complementar 
Estadual nº 65/2003. 

 
Requer a intimação do Ministério Público. 

 
Embora de valor inestimável, valora-se a causa em R$ 1.000,00 (mil 

reais), por mera exigência legal. 
 

 Belo Horizonte, 21 de Maio de 2021. 
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