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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO

TRABALHO,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DA  PARAÍBA a  DEFENSORIA  PÚBLICA  DA

UNIÃO,  a  DEFENSORIA PÚBLICA DA PARAÍBA,  a  ORDEM DOS ADVOGADOS DO

BRASIL no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, especificamente as previstas

nos arts. 127 e 129, inciso II, art. 133, arts. 134 e 5º, inciso LXXIV, todos da Constituição da

República, bem como as previstas no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, art. 44,

inciso I, da Lei n. 8.906/94, arts. 2º e 3º-A, incisos I, II e III, e art. 4º, incisos III, X e XVIII, da

Lei Complementar n. 80/94, art. 27, paragrafo único, inciso IV da Lei 8.625/93, por meio deste

edital,

CONSIDERANDO que os órgãos signatários  são constitucionalmente previstos

como  instituições  permanentes,  essenciais  à  função  jurisdicional  do  Estado,  possuindo  a

incumbência de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses

sociais  e individuais  indisponíveis,  adotando,  para tanto,  as medidas  judiciais  e extrajudiciais

necessárias no exercício de suas funções constitucionais;



CONSIDERANDO a Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, do Conselho

Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério

Publico da União e dos Estados; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei

Orgânica do MPU), que estabelece como atribuição do Ministério Público da União a promoção

de outras  ações  necessárias  ao exercício  de suas  funções  institucionais,  em defesa  da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 127 e 129, II,  da Constituição Federal,  que

legitimam o Ministério Público à defesa judicial e extrajudicial dos interesses difusos e zelar pelo

efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 134 da Constituição Federal  que prevê que a

Defensoria Pública é órgão essencial  à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como

expressão  e  instrumento  do  regime  democrático  fundamentalmente  a  orientação  jurídica,  a

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, jurisdicional e extrajudicial, dos

direitos coletivos de forma integral e gratuita;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal alçou a dignidade da pessoa humana e a

cidadania como fundamentos da República Federativa do Brasil, tendo previsto, ainda, como um

dos  seus  objetivos  fundamentais  a  construção  de  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária  e  a

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras

formas de discriminação; 

CONSIDERANDO que,  por  determinação  constitucional,  a  educação  foi  estabelecida

enquanto  direito  social  fundamental,  sendo 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, nos termos dos artigos 6º e 205 da Constituição Federal da República;

CONSIDERANDO que a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos

Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral, afirmaram o princípio

de que “toda pessoa tem direito à educação”;



CONSIDERANDO  que  o  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e

Culturais (1966), internalizado através do Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992, em seu artigo 13

reconhece  o direito de toda pessoa à educação, que deverá visar ao pleno desenvolvimento da

personalidade  humana  e  do  sentido  de  sua  dignidade  e  fortalecer  o  respeito  pelos  direitos

humanos e liberdades fundamentais;

CONSIDERANDO que, nos termos da Recomendação OIT/UNESCO relativa à Condição

Docente de 1966, oportunidades iguais devem ser concedidas a todos, para o exercício do direito

à instrução sem discriminação de sexo, raça, cor, religião,  ideologias políticas, nacionalidade,

origem social ou situação econômica;

CONSIDERANDO  que  o  artigo  3º  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (Lei

9.394/96), e a Constituição Federal de 1988, garantem a liberdade de cátedra aos professores, ao

passo  que  estabelecem  que  o  ensino  será  ministrado  segundo  princípios,  dentre  os  quais,  a

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e a valorização

dos profissionais da educação escolar, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o

respeito à liberdade e apreço à tolerância (II, III, IV, VII);

CONSIDERANDO  que  são  diretrizes  previstas  no  artigo  2º  do  Plano  Nacional  de

Educação  (Lei  nº  13.005/2014):  a  superação  das  desigualdades  educacionais,  com ênfase  na

promoção  da  cidadania  e  na  erradicação  de  todas  as  formas  de  discriminação  (inciso  II);  a

formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se

fundamenta a sociedade (inciso V); e a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica

do país (inciso VII); 

CONSIDERANDO  que  não  se  mostra  admissível  a  intimidação  e  a  ameaça  contra

profissionais da educação e estudantes, em razão de divergências políticas/ideológicas; 

CONSIDERANDO que a conduta de assédio moral atenta contra direitos indisponíveis da

pessoa  humana,  violando,  notadamente,  seus  direitos  a  dignidade,  honra,  liberdade,

autodeterminação e saúde; 

CONSIDERANDO que a conduta de assédio organizacional configura-se não apenas pela

postura ativa de instituições em promover a prática de assédio, mas também por sua omissão no

combate efetivo a tais práticas; 



CONSIDERANDO que a Administração Pública, aí incluídas as Instituições de Ensino,

possuem o dever de adotar medidas protetivas e preventivas em face de condutas de assédio

moral; 

CONSIDERANDO que a tentativa de obstar a abordagem, a análise, a discussão ou o

debate acerca de quaisquer concepções filosóficas, políticas, religiosas, ou mesmo pedagógicas -

que não se confundem com propaganda político-partidária - desde que não configurem condutas

ilícitas  ou  efetiva  incitação  ou  apologia  a  práticas  ilegais,  representa  flagrante  violação  aos

princípios e normas acima referidos; 

CONSIDERANDO que um ensino e uma aprendizagem efetivamente plurais – objetivos

fundamentais de nosso sistema educacional – somente podem se desenvolver em um ambiente de

liberdade de ideias e de respeito à imensa diversidade que caracteriza o nosso país; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão emitiu a Nota

Técnica 01/2016 sobre o “Programa Escola sem Partido”, na qual assevera que “a escola,  ao

possibilitar  a  cada  qual  o  pleno  desenvolvimento  de  suas  capacidades  e  ao  preparar  para  o

exercício  da  cidadania,  tem  que  estar  necessariamente  comprometida  com  todo  o  tipo  de

pluralismo”;

CONSIDERANDO  que,  ainda  de  acordo  com  a  Nota  Técnica  01/2016/PFDC,  o

“Programa Escola sem Partido”, assim como outras ameaças à liberdade de cátedra, representam

o inconformismo com a formatação de uma sociedade aberta a múltiplas e diferentes visões de

mundo e com o fato de a escola ser um lugar estratégico para a emancipação política e para o fim

das ideologias sexistas e racistas; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2018, o Ministério Público Federal através da

Procuradoria  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão  realizou  ação  coordenada  com  expedição  de

recomendações para apurar possíveis situações de assédio moral contra educadores em 22 estados

das cinco regiões do país;

CONSIDERANDO que, em novembro de 2018, foi lançado na Paraíba o Observatório

Interinstitucional  de  Violências  por  Intolerância  na  Paraíba,  para  que  sejam  recebidos  e

acompanhados casos de violência motivadas por preconceitos e atos de intolerância;



CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 11.230 de 10 de dezembro de 2018, estabelece

que todos os professores, estudantes e funcionários são livres para expressar seus pensamentos e

suas opiniões no ambiente escolar das redes pública e privada de ensino da Paraíba;

CONSIDERANDO  o  teor  da  Recomendação  n.  37/2018, expedida  no  bojo  do

Procedimento  Administrativo  nº  1.24.000.001881/2018-26,  que  recomendou  às  instituições

públicas e privadas de educação básica e superior, na pessoa dos seus respectivos representantes

legais, que se abstenham de qualquer atuação ou sanção arbitrária em relação a professores, com

fundamento que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a

educação nacional, em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte e o saber e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, adotando as

medidas cabíveis e necessárias para que não haja qualquer forma de assédio moral em face desses

profissionais, por parte de servidores, professores, estudantes, familiares ou responsáveis;

CONSIDERANDO que,  em 24 de  outubro de 2019,  foi  realizada  na  Procuradoria  da

República na Paraíba reunião com professores da ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL FRANCISCA

ASCENSÃO CUNHA, conforme ata juntada ao Procedimento Administrativo supramencionado,

na  qual  ficou  deliberada  a  realização  de  audiência  pública  para  exposição  e  discussão  das

problemáticas decorrentes das ameaças à liberdade de cátedra;

CONSIDERANDO  as  recentes  afrontas  às  garantias  previstas  na  Constituição,

notadamente a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de cátedra,  decorrente

casos de agressão e assédio moral aos professores paraibanos, como no caso supracitado; 

CONSIDERANDO a  Nota  Técnica  sobre  Liberdade  de  Cátedra,  aprovada  em 07  de

novembro de 2019 pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba, na qual posiciona-se contra

toda forma de intimidação e perseguição aos professores e professoras; de tentativas de censurar

ou  reprimir  conteúdos  curriculares;  de  tentativas  de  coibir  metodologias  e  debates  para  a

formação cidadã das crianças e jovens;

CONSIDERANDO que,  em 18 de  novembro de  2019,  foi  realizada  na  Secretaria  de

Educação do Estado da Paraíba reunião entre o Secretário de Estado de Educação, o Ministério

Público Federal, a Defensoria Pública da Paraíba, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras

em  Educação  do  Estado  da  Paraíba  (Sintep-PB),  Professores  da  Escola  Cidadão  Integral

Francisca Ascensão Cunha, na qual a Secretaria se comprometeu a implementar, em 30 dias, o



artigo 7º da Lei Estadual n. 11.230/2018 que determina a afixação de cartazes nas instituições de

ensino, com os dizeres “Escola é território aberto do conhecimento e livre de censura: repressão

ideológica não é legal. Lei estadual nº 11.230/2018”;

 RESOLVEM CONVOCAR AUDIÊNCIA PÚBLICA,  com fundamento nos artigos

205  e  206  da  Constituição  Federal,  para  debater  sobre  ameaças  à  liberdade  de  cátedra  em

Instituições de Ensino na Paraíba.

DO HORÁRIO E LOCAL

Art. 1o. A audiência pública será realizada no dia 10 de dezembro de 2019, na ESCOLA

CIDADÃ INTEGRAL FRANCISCA ASCENSÃO CUNHA,  localizada  na Rua Universitário

Luís Gonzaga G. da Silva – Bancários, João Pessoa – PB, 58033-455, com início às 13h30min.

OBJETIVOS

Art. 2o. A audiência pública terá como objetivo convocar os órgãos federais, estaduais e

municipais encarregados da efetivação do direito à educação no Estado da Paraíba, representantes

do Poder Executivo e Legislativo, representantes de Instituições de Ensino Superior, comunidade

escolar da Escola Cidadã Integral Francisca Ascensão Cunha, professores e estudantes de outras

instituições de ensino e a sociedade civil para expor e discutir sobre as garantias previstas na

Constituição, especificamente sobre liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de

cátedra e as problemáticas e consequências do assédio moral contra professores nas entidades de

ensino afetadas.

Parágrafo único. A audiência terá, ainda, como objetivos específicos:

I – debater sobre a importância da liberdade de expressão e liberdade de cátedra para a

atividade docente; 

II – identificar as demandas sociais dos professores no seu ambiente de ensino;



III  –  ouvir  os  relatos  da  comunidade  escolar  da  Escola  Cidadã  Integral  Francisca

Ascensão  Cunha e  de  outras  escolas  que  tenham relatos  semelhantes,  sobre  as  situações  de

ameaças à liberdade de cátedra.

DA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES, ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL E

PESSOAS INTERESSADAS

Art. 3° A audiência pública será aberta a toda a sociedade e será presidida pelos Membros

dos órgãos signatários.

Art.  4o.  Participarão  da  audiência  pública  representantes  dos  promoventes  Ministério

Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Paraíba, Defensoria

Pública  da  União,  Defensoria  Pública  do  Estado,  Ordem dos  Advogados  do  Brasil,  e  serão

convidados  representantes  da  Comissão  de  Educação,  Cultura  e  Desportos  da  Assembleia

Legislativa da Paraíba, Câmara Municipal de João Pessoa, Secretaria de Estado da Educação,

Ciência  e  Tecnologia,  Secretaria  de  Estado da  Mulher  e  da  Diversidade  Humana,  Secretaria

Municipal  de  Educação  de  João  Pessoa,  Sindicato  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  em

Educação do Estado da Paraíba (Sintep-PB), Movimento Negro, Núcleo de Direitos Humanos da

Universidade Federal da Paraíba,  Representante do Movimento LGBT, Conselho Estadual de

Educação da Paraíba, e outras instituições de ensino do Estado.

Art. 5º. A disciplina e a agenda da audiência pública serão as seguintes: 

I  – A audiência  pública será aberta  às 13h30min com apresentação cultural  do grupo

Maracastelo e o discurso de abertura do Subprocurador Geral da República Dr. Luciano Mariz

Maia, no tempo máximo de 10 e 20 minutos, respectivamente;

II – a palavra será assegurada nesta ordem aos participantes:

1. Comunidade escolar da Escola Cidadã Integral Francisca Ascensão Cunha, para relatarem

sobre possíveis assédios e recriminação que atingem as práticas escolares, com tempo de

5 (cinco) minutos por inscrito, totalizando o tempo máximo de 1 hora e 30 minutos;



2. Representante da Direção Escolar da Escola Cidadã Integral Francisca Ascensão Cunha,

pelo tempo máximo de 3 (três) minutos;

3. Representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado

da Paraíba (Sintep-PB), pelo tempo máximo de 3 (três) minutos;

4. Representante  do  Sindicato  dos  Professores  da  Universidade  Federal  da  Paraíba  –

ADUFPB, pelo tempo máximo de 3 (três) minutos;

5. Representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  pelo  tempo  máximo  de  3  (três)

minutos;

6. Representante  da  Câmara  Municipal  de  João Pessoa,  pelo  tempo máximo de  3 (três)

minutos;

7. Representante  do  Conselho  Estadual  de  Educação  da  Paraíba  (CEE-PB),  pelo  tempo

máximo de 3 (três) minutos;

8. Representante da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, pelo tempo máximo de 3

(três) minutos;

9. Representante da Comissão de Educação, Cultura e Desportos da Assembleia Legislativa

da Paraíba, pelo tempo máximo de 3 (três) minutos;

10. Representante do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da

Paraíba, pelo tempo máximo de 3 (três) minutos;

11. Representante do Movimento Negro, pelo tempo máximo de 3 (três) minutos;

12. Representante do Movimento LGBT, pelo tempo máximo de 3 (três) minutos;

13. Representante do Ministério Público Federal, para expor os objetivos e a sistemática da

audiência, com tempo máximo de 3 (três) minutos;

14. Representante  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  com  tempo  máximo  de  3  (três)

minutos;

15. Representante do Ministério Público da Paraíba, com tempo máximo de 3 (três) minutos;

16. Representante da Defensoria Pública da União na Paraíba, com tempo máximo de 3 (três)

minutos;



17. Representante  da Defensoria  Pública  do Estado da Paraíba,  com tempo máximo de 3

(três) minutos;

18. Representante  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  com  tempo  máximo  de  3  (três)

minutos;

III. Ao  final,  será  dada  a  palavra  àqueles  que  forem instados  a  esclarecer  eventuais

dúvidas.

IV. Os  períodos  das  intervenções  acima  definidos  poderão  ser  adequados  pela

coordenação conforme eventual necessidade decorrente da dinâmica dos trabalhos desenvolvidos

durante a audiência pública. 

VI. Os trabalhos deverão encerrar-se às 18h.

§1º É assegurando ao participante o direito de manifestação oral ou por escrito, conforme

disposições deste edital.

§2º. As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para

manifestação, devendo, quando for o caso, informar o nome do participante.

§3º. O tempo para manifestação oral será definido em função do número de participantes

e da duração total  prevista  na agenda,  podendo ser estendido ou reduzido de acordo com as

necessidades que surgirem.

Art. 6º. Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas

pelo seu Presidente. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7o.  A audiência pública será gravada em áudio e vídeo e será lavrada,  em até 30

(trinta) dias após sua realização, ata sucinta dos trabalhos, devendo a gravação e a ata ficarem

disponíveis aos interessados na sede da Procuradoria da República na Paraíba. 

Art.  8º  Nos  termos  do  art.  3º  da  Resolução  nº  82/2015  do  Conselho  Nacional  do

Ministério Público, considerando a proximidade do término do ano letivo, a imprescindibilidade

da  participação  da  comunidade  escolar  para  a  realização  desta  audiência  pública,  aliados  à



constância dos ataques direcionados às escolas, deixa-se de atender o prazo de 10 (dez) dias úteis,

tendo em vista restar-se configurada situação de urgência.

Art. 9o. Este edital  deverá ser disponibilizado aos interessados na página eletrônica do

Ministério  Federal  na Paraíba (mpf.mp.br/pb),  bem como afixado em sua sede, na capital  do

Estado. 

Divulgue-se.

João Pessoa-PB, 27 de novembro de 2019.

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA
Procurador da República

MARCELLA SANGUINETTI SOARES MENDES
Defensora Pública da União

LYDIANA FERREIRA CAVALCANTE
Defensora Pública do Estado da Paraíba

CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LIMA
Procurador do Trabalho

JULIANA COUTO RAMOS SARDA
Promotora de Justiça 

 LEILANE SOARES DE LIMA
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/PB
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