
 

ÓRGÃOS DE 
EXECUÇÃO 

INVESTIGADO DATA MANIFESTAÇÃO OBJETO 

2ª PJTC de 
Proteção à 

Educação da 
Capital 

Estado do Rio de 
Janeiro 

19/03/20 
Portaria de Instauração PA 

MPRJ 2020.00259727 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela SEEDUC, SCTI e UERJ. 

3ª PJTC de 
Proteção à 

Educação da 
Capital 

Unidade da Rede 
Privada de Ensino: 

Jardim Escola Tempo 
de Construir. 

24/03/20 
Portaria de Instauração IC 

MPRJ 2020.00253343 

Educação. Rede Privada de Ensino. Jardim Escola Tempo de 
Construir. Notícia de suposta obrigatoriedade dos alunos a 
cantarem músicas evangélicas e fazerem orações. 

3ª PJTC de 
Proteção à 

Educação da 
Capital 

Unidade da Rede 
Privada de Ensino: 

Colégio Hage 
24/03/20 

Portaria de Instauração IC 
MPRJ 2020.00253343 

Apurar suposto descumprimento pelo Colégio Hage, localizado 
na Rua das Camélias, 343 - Vila Valqueire, nesta cidade, do 
Decreto Estadual nº 46.970/20 l que determinou a suspensão 
das atividades nas escolas públicas e particulares, creches e 
instituições de ensino superior. 

3ª PJTC de 
Proteção à 

Educação da 
Capital 

Unidade da Rede 
Privada de Ensino: 

Escola CECON - Centro 
Educacional Conviver 

24/03/20 
Portaria de Instauração IC 

MPRJ 2020.00251089 

Apurar suposto descumprimento pela Escola Cecon - Centro 
Educacional Conviver, localizado na Rua Frederico de 
Albuquerque, 90 - Higienópolis, nesta cidade, do Decreto 
Estadual nº 46.970/20 que determinou a suspensão das 
atividades nas escolas públicas e particulares, creches e 
instituições de ensino superior. 

3ª PJTC de 
Proteção à 

Educação da 
Capital 

Unidade da Rede 
Privada de Ensino: 
Colégio Nacional 

24/03/20 
Portaria de Instauração IC 

MPRJ 2020.00251122 

Apurar suposto descumprimento pelo Colégio Nacional, 
localizado na Av. Nelson Cardoso, 957 - Taquara, nesta cidade, 
do Decreto Estadual nº 46.970/20 que determinou a suspensão 
das atividades nas escolas públicas e particulares, creches e 
instituições de ensino superior 



3ª PJTCPEC 

Unidade da Rede 
Privada de Ensino: 

Estação Futuro Centro 
Educacional 

23/03/20 
Portaria de Instauração PA 

MPRJ 2020.00255811 

Descumprimento do Decreto Estadual nº 46.970/20. Apurar 
suposto descumprimento pela Estação Futuro Centro 
Educacional, localizado na Rua Maria Amália, 24 - Tijuca, nesta 
cidade, do Decreto Estadual que determinou a suspensão das 
atividades nas escolas públicas e particulares, creches e 
instituições de ensino superior. 

3ª PJTCPEC 
Unidade da Rede 

Privada de Ensino: 
Colégio Marca Viva 

23/03/20 
Portaria de Instauração PA 

MPRJ 2020.00255475 

Descumprimento do Decreto Estadual nº 46.970/20. Apurar 
suposto descumprimento pelo Colégio Marca Viva, localizado 
na Rua Mendes Taváres, 89 - Grajau, nesta cidade, do Decreto 
Estadual que determinou a suspensão das atividades nas 
escolas públicas e particulares, creches e instituições de ensino 
superior 

  
PJTC de 

Proteção à 
Educação -  
Duque de 

Caxias 

Município de Duque de 
Caxias 

19/03/20 
Portaria de Instauração PA 

MPRJ 2020.00256602 

Acompanhamento e fiscalização das ações das Secretarias 
Municipais de Educação, no contexto das ações de prevenção 
ao contágio do coronavírus (Covid-19) que, determinadas pelas 
autoridades de Saúde, incluem medidas de restrição à 
mobilidade urbana, levando à suspensão das aulas no 
município de Duque de Caxias. 

  
PJTC de 

Proteção à 
Educação -  
Duque de 

Caxias 

Município de Belford 
Roxo 

19/03/20 
 

Portaria de Instauração PA 
MPRJ 2020.00256604 

Acompanhamento e fiscalização das ações das Secretarias 
Municipais de Educação, no contexto das ações de prevenção 
ao contágio do coronavírus (Covid-19) que, determinadas pelas 
autoridades de Saúde, incluem medidas de restrição à 
mobilidade urbana, levando à suspensão das aulas no 
município de Belford Roxo. 

PJTC de 
Proteção à 
Educação -  
Duque de 

Caxias 

Município de  São João 
de Meriti 

19/03/20 
Portaria de Instauração PA 

MPRJ 2020.00256603 

Acompanhamento e fiscalização das ações das Secretarias 
Municipais de Educação, no contexto das ações de prevenção 
ao contágio do coronavírus (Covid-19) que, determinadas pelas 
autoridades de Saúde, incluem medidas de restrição à 
mobilidade urbana, levando à suspensão das aulas no 
município de São João de Meriti. 



  
PJTC de 

Proteção à 
Educação -  

Duque de 
Caxias 

Município de Magé 19/03/20 
Portaria de Instauração PA 

MPRJ 2020.00256605 

Acompanhamento e fiscalização das ações das Secretarias 
Municipais de Educação, no contexto das ações de prevenção 
ao contágio do coronavírus (Covid-19) que, determinadas pelas 
autoridades de Saúde, incluem medidas de restrição à 
mobilidade urbana, levando à suspensão das aulas no 
município de Magé. 

PJTC de 
Proteção à 
Educação -  

Duque de 
Caxias 

Unidade da Rede 
Privada de Ensino: 

Creche e Escola 
Aquarela da Criança 

26/03/20 
Expedição de Ofício em 

Notícia de Fato 
MPRJ 2020.00261544 

Funcionamento de unidade privada de ensino em 
descumprimento do Decreto Estadual nº 46.970/20. 

GAEDUC 
Município de 
Natividade 

24/03/20 
Expedição de Ofício em 

IC 2018.00387459 
Ofício n° 138/2020/GAEDUC  

Medidas adotadas pelos serviços de educação em face do 
COVID-19 

GAEDUC 
Município de 
Saquarema   

24/03/20 
Expedição de Ofício em  

IC 2018.00187817 
Ofício n° 139/2020  

Medidas adotadas pelos serviços de educação em face do 
COVID-19 

GAEDUC 
Município de  
Teresópolis 

24/03/20 

Expedição de Ofício em  
IC 2018.01073089 e 

2018.00349191 
Ofícios n° 140/2020/GAEDUC 

e 144/2020/GAEDUC  

Medidas adotadas pelos serviços de educação em face do 
COVID-19 

GAEDUC 
Município do  
Rio de Janeiro 

24/03/20 
Expedição de Ofício em  

IC 2017.00892135 
Ofício n° 141/2020/GAEDUC  

Medidas adotadas pelos serviços de educação em face do 
COVID-19 

GAEDUC Município de Paraty 24/03/20 
Expedição de Ofício em  

IC 2019.00960755 
Ofício n° 142/2020/GAEDUC  

Medidas adotadas pelos serviços de educação em face do 
COVID-19 

3ª PJTC - 
Cabo Frio 

Municípios de 
Araruama Cabo Frio, 

Saquarema, Arraial do 
24/03/20 

Recomendação 
MPRJ 2020.00260202 

Acompanhar   as   ações   de   política   pública   educacional 
adotadas pela SME dos Municípios de Araruama, Cabo Frio, 
Saquarema, Arraial do Cabo 



Cabo e Armação dos 
Búzios  

e  Armação  dos  Búzios  como  medidas  compensatórias 
para   dar   efetividade   do   direito   à   educação   com   qualid
ade   nas unidades de ensino da rede de educação básica. 

1ªPJTC - 
Santo Antônio 

de Pádua 

Município de Santo 
Antônio de Pádua 

24/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ 2020.00260925 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela SME e pelas unidades de ensino da rede privada de 
educação básica. 

PJTC - Macaé 
Município Rio das 

Ostras 
24/03/20 

Portaria de Instauração de PA 
MPRJ 2020.00260955 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das aulas. 
Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

PJ  
Rio Claro 

Município de Rio Claro 24/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ 2020.00260955 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada das ações de política pública educacional adotadas 
pela SME e pela SEEDUC. 



3ª PJTC - 
Volta 

Redonda 
Município de Pinheiral 24/03/20 

Portaria de Instauração de PA 
MPRJ 2020.00260024 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

2ª PJTC - 
Santo Antônio 

de Pádua 
Município de Miracema 24/03/20 

Portaria de Instauração de PA 
MPRJ 2020.00260924 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela SME e pelas unidades de ensino da rede privada de 
educação básica. 

1ª PJTC - 
Santo Antônio 

de Pádua 
Município de Itaocara 24/03/20 

Portaria de Instauração de PA 
MPRJ 2020.00260923 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela SME e pelas unidades de ensino da rede privada de 
educação básica. 
  



2ª PJTC –
Santo Antônio 

de Pádua 
Município de Cambuci 24/03/20 

Portaria de Instauração de PA 
MPRJ 2020.00260922 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela SME e pelas unidades de ensino da rede privada de 
educação básica. 

3ª PJTC - 
Volta 

Redonda  

Município de Barra 
Mansa 

24/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ 2020.00260023 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

3ª PJTC - 
Volta 

Redonda 

Município de Volta 
Redonda 

23/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ 2020.00260025 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

3ª PJTC - 
Volta 

Redonda 

Municípios de Volta 
Redonda, Barra Mansa 

e Pinheiral 
23/03/20 

Portaria de Instauração de PA 
MPRJ 2020.00260021 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 



compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pelas Secretarias Municipais de Educação. 

2ª PJTC -Nova 
Friburgo 

Município de Nova 
Friburgo 

23/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ 2020.00260274 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela SME e pelas unidades de ensino da rede privada de 
educação básica 

PJTCIJ - 
Campos dos 
Goytacazes 

Município de Campos 
dos Goytacazes 

23/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ 2020.00260853 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das aulas. 
Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela SME, durante o período de duração da suspensão de aulas 
presenciais em razão da aludida pandemia. 

2ª PJTC – 
Barra do 

Piraí 

Municípios de Barra do 
Piraí, Piraí, Valença e 

Paracambi  
(redes municipais) 

26/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ 2020.00262870 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das aulas. 
Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 



continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela Secretaria Municipal de Educação 

2ª PJTC – 
Barra do 

Piraí 

Municípios de Barra do 
Piraí, Piraí, Valença e 

Paracambi  
(rede estadual) 

26/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ 2020.00262855   

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das aulas. 
Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada, das ações de política pública educacional adotadas 
pela Secretaria Estadual de Educação 

1ª PJTC do 
Itaperuna 

Município de Itaperuna 16/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ  2020.00249776 

Acompanhar as medidas adotadas pelo Município na condução 
das ações referentes ao CORONAVÍRUS e a obediência ao 
Decreto 46.970/2020 do Governo do Estado. 

1ª PJTC do 
Itaperuna 

Município de  
São José de Ubá 

16/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ  2020.00249820 

Acompanhar as medidas adotadas pelo Município na condução 
das ações referentes ao CORONAVÍRUS e a obediência ao 
Decreto 46.970/2020 do Governo do Estado. 

1ª PJTC do 
Itaperuna 

Município de Cardoso 
Moreira 

16/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ   2020.00249828 

Acompanhar as medidas adotadas pelo Município na condução 
das ações referentes ao CORONAVÍRUS e a obediência ao 
Decreto 46.970/2020 do Governo do Estado. 

1ª PJTC do 
Itaperuna 

Município de Itaperuna 16/03/20 
Recomendação 

MPRJ  2020.00249776 

Recomendar ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Educação, 
que imediatamente promovam a suspensão das aulas, sem 
prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo 
Ministério da Educação, nas unidades da rede pública de ensino, 
inclusive nas unidades de ensino superior. 

1ª PJTC do 
Itaperuna 

Município de  
São José de Ubá 

16/03/20 
Recomendação 

MPRJ 2020.00249820 

Recomendar ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Educação, 
que imediatamente promovam a suspensão das aulas, sem 
prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo 
Ministério da Educação, nas unidades da rede pública de ensino, 
inclusive nas unidades de ensino superior. 



 

1ª PJTC do 
Itaperuna 

Município de Cardoso 
Moreira 

16/03/20 
Recomendação 

MPRJ   2020.00249828 

Recomendar ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Educação, 
que imediatamente promovam a suspensão das aulas, sem 
prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo 
Ministério da Educação, nas unidades da rede pública de ensino, 
inclusive nas unidades de ensino superior. 

2ª PJTC do 
Itaperuna 

Município de  
Varre e Sai 

16/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ  2020.00249836 

fato: Acompanhar as medidas adotadas pelo Município na 
condução das ações referentes ao CORONAVÍRUS e a obediência 
ao Decreto 46.970/2020 do Governo do Estado.  

2ª PJTC - 
Nova 

Friburgo 

Município de Cachoeira 
de Macacu 

23/03/20 
Portaria de Instauração de PA 

MPRJ 2020.00260019 

COVID-19. Decreto Estadual nº 46.970/2020. Ações 
determinadas pelas autoridades de Saúde. Medidas de restrição 
de mobilidade e prevenção ao contágio. Suspensão das 
aulas.  Impactos sobre a política educacional. Medidas 
compensatórias. Autonomia dos sistemas, escolas e 
universidades. Efetividade do direito à educação com 
qualidade. Fiscalização e acompanhamento, de forma 
continuada das ações de políticas públicas educacionais 
adotadas pela SME, pelas SEEDUC, Universidades Estaduais e 
pelas unidades da rede privada de educação básica. 


