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NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 003/2022 

Ementa:  Recomenda  a  apresentação  do  calendário

escolar,  assim  como,  a  comprovação  por  parte  do

Município  de  Paulistana-PI,  do  cumprimento  da

carga  horária  mínima  anual  de  800  (oitocentas)

horas aulas referente ao ano letivo de 2022.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário,
em  exercício  na  Promotoria  de  Justiça  de  Paulistana-PI,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26, inciso I e
artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93, pelos arts. 1º e 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal incumbiu o Ministério Público da defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.
127), cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças
e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes, nos termos dos
artigos  129,  II,  da  Constituição  Federal  e  art.  201,  VIII  e  §5º,  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente; 

CONSIDERANDO que a garantia do direito humano à educação, encartada no rol dos
direitos fundamentais de natureza social (art. 6º da Constituição Federal), representa condição de
concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, inseridos nos
artigos 1º e 3º da Constituição Federal, sobretudo a dignidade da pessoa humana, a erradicação da
pobreza, da marginalização e redução da desigualdade social para a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária; 

CONSIDERANDO que  a  dignidade  da  pessoa  humana  pressupõe  o  desenvolvimento
mínimo das potencialidades  individuais  propiciados pela oferta  de educação de qualidade,  fator
intrínseco à redução da desigualdade social; 

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  205,  determina  que  a
educação  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  devendo  ser  assegurada  por  meio  de  “ações
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas” na forma do seu art. 23, V, e do
caput do art. 214, em regime de colaboração e responsabilidade solidária, tal como se depreende da
leitura conjugada dos seus artigos 30, VI e 211; 

CONSIDERANDO que constitui princípio da educação a igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola, bem assim a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, a
arte e o saber, assim disposto no artigo 206, I e II da Constituição Federal de 1988; 
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CONSIDERANDO que  incumbe  ao  Município  atuar,  prioritariamente,  no  ensino
fundamental e na educação infantil (art. 211, §2º, CF);

CONSIDERANDO que  a  pandemia  de  COVID-19  alterou  o  contexto  da  política  de
educação, dado que as medidas de distanciamento social impuseram o uso de meios remotos para o
ensino nos anos de 2020 e 2021, mediados ou não por tecnologias, e que nem sempre foi possível
criar condições de acesso a recursos tecnológicos que assegurassem meios remotos a professores,
crianças e adolescentes, capazes de mitigar a ausência das aulas presenciais; 

CONSIDERANDO os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que
demonstram o incremento da exclusão escolar no Brasil, que passou de 1.100.000, em 2019, para
5.075.294 de crianças  e adolescentes  sem acesso à escola ou às atividades  escolares,  portanto,
13,9% da faixa etária, em 2020; 

CONSIDERANDO que o contexto de desigualdade de acesso a direitos foi acentuado
pela pandemia  de COVID – 19, o  que agravou as  condições  de vida de inúmeras  parcelas  da
população,  incrementando  indicadores  sociais  negativos  relacionados  ao  trabalho  infantil,
insegurança alimentar, violência doméstica, entre outros; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 14.218, de 13 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº
14.040, de 18 de agosto de 2020 para dispor sobre a validade das normas educacionais a serem
adotadas, em caráter excepcional, enquanto perdurarem a crise sanitária decorrente da pandemia da
Covid-19 e suas consequências, vigorou apenas até o encerramento do ano letivo de 2021; 

CONSIDERANDO que  a  Lei  nº  9.394/1966  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação
Nacional) estabelece em seu art. 24, inciso I que: 

 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo
com as seguintes regras comuns: 

I  –  a  carga  horária  mínima  anual  será  de  oitocentas  horas,  distribuídas  por  um
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos
exames finais, quando houver; 

CONSIDERANDO a  necessidade  da  elaboração  de  um  plano  de  recuperação  de
apredizagem e /ou reforço escolar, visando suprir o déficit de carga horária e/ou de aprendizado dos
alunos em razão da pandemia da COVID-19, além de prover um plano de recuperação das matérias
para os alunos que necessitem; 

CONSIDERANDO,  ainda,  o  reconhecimento  uníssono  da  importância  pedagógica  do
ensino presencial  para a  aprendizagem e sociabilidade dos estudantes,  bem como,  para mitigar
situações indiretas causadas pelas tensões acumuladas e a sobrecarga de atividades nas residências,
advindas  pela  pandemia,  que  podem ser  geradoras  ou  agravantes  de  conflitos  e  violências  em
muitos lares; e o papel do Ministério Público como indutor da formulação e execução de políticas
públicas, visando estancar danos presentes e prevenir a ocorrência daqueles futuros; 

CONSIDERANDO que o acesso ao ensino obrigatório constitui direito público subjetivo,
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sendo que sua não oferta ou oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente,
conforme disposto no artigo 208, §§ 1º e 2º da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos  e dos serviços  de relevância  pública aos direitos  assegurados na
Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II) e que, no
exercício  dessa  função,  poderá  expedir  recomendações  aos  órgãos  públicos  (art.  27,  parágrafo
único, IV, da Lei n. 8.625/93, e art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado do Piauí); 

RESOLVE 

RECOMENDAR ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  do  Município  de  Paulistana-PI,
JOAQUIM JÚLIO COELHO, assim como, à Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de
Educação,  GILDETE RODRIGUES DE CARVALHO, atendendo aos princípios da legalidade,
publicidade,  moralidade  e  eficiência  (Constituição  Federal,  art.  37,  caput)  a  adoção  das
providências necessárias, para que: 

a) Seja apresentado a essa Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, o calendário escolar atualizado, a fim de que seja comprovado o cumprimento da carga
horária  mínima  anual  de  800  (oitocentas)  horas,  distribuídas  por  um  mínimo  de  200
(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar no ano de 2022 – conforme documentação enviada
pela SEME.

b) Seja garantido o cumprimento da carga horária mínima anual de 800 (oitocentas)
horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar do ano
letivo de 2022, conforme previsto no art. 24, I da LDB;

c)  Deverá ser  encaminhada  à  1ª  Promotoria  de  Justiça  de  Paulistana/PI,  pelo  e-mail:
primeira.pj.paulistana@mppi.mp.br,  as  providências  tomadas  e  os  documentos  comprobatórios
hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias.

 Ressalte-se,  que a partir  da data da entrega da presente  RECOMENDAÇÃO, o
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PIAUÍ  considera  seus  destinatários  como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização
por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão quanto às providências solicitadas. 

Cabe, portanto,  destacar que a inobservância da Notificação Recomendatória Ministerial
serve para fins de fixação de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade
administrativa  por  omissão,  previsto  em Lei  Federal.  Faz-se impositivo  constar  que  a  presente
notificação recomendatória não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos
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agentes supramencionados. 

Por fim, ficam advertidos, ainda, os destinatários, dos seguintes efeitos das recomendações
expedidas pelo Ministério Público: 

(a) constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas,podendo seu
descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis;

(b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; 

(c)  caracterizar  o  dolo,  má-fé  ou  ciência  da  irregularidade  para  viabilizar  futuras
responsabilizações por eventual ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo
for exigido; e

(d) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais. 

Encaminhe-se  a  presente  Recomendação  para  que  seja  publicada  no  Diário  Oficial
Eletrônico do Ministério Público do piauí, assim como nas emissoras de rádio locais e aos “blogs”
da região, para fins de divulgação à população Paulistanense; 

Remeta-se cópias  ao Conselho Superior  do Ministério  Público  do Estado do Piauí,  ao
Centro de Apoio Operacional da Saúde, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e
Cidadania – CAODEC e aos respectivos destinatários. 

Expedientes necessários.

Publique-se.  Registre-se. Cumpra-se.

Paulistana PI, 01 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI,
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. 
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