
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Informação PFDC/CAM/CT  nº   318/2007. Em 11 de dezembro de 2007.

Temas: Direito à Educação. Ensino Fundamental. Ensino Médio

Ementa: Informa respostas  ao  ofício  circular  23/2006/PFDC/MPF de 18/09/2006 da 
PFDC  e  ofício  circular  40/2006/PFDC/MPF  de  06/12/2006  da  PFDC,  quanto 
cumprimento  da  Lei  Federal  nº  10.639/2003  que  estabelece  diretrizes  e  bases  da 
educação nacional e inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. 

Documentos  relacionados:  Ofício  circular  23/2006/PFDC/MPF  de  18/09/2006  da 
PFDC,  ofício  circular  40/2006/PFDC/MPF  de  06/12/2006  da  PFDC,  P.A.  Nº 
1.00.000.003471/2005-37 e Despacho nº 3081/2007.

               
Senhora Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão:

A  presente  informação  tem  o  objetivo  de  complementar  o  contido  na 
Informação PFDC/CAM/CT nº 272/2007 de 18/09/2007 desta Assessoria, que atendeu 
ao  solicitado  no  Despacho  nº  3081/07  de  Vossa  Excelência,  referente  ao  que  foi 
decidido  na  reunião  realizada  na  PFDC em 03/08/2007,  para  que  esta  Assessoria 
realizasse  levantamento  sobre  os  PRDC´s  que  responderam  o  ofício  circular 
23/2006/PFDC/MPF de  18/09/2006  e   os  MPE´s  que  responderam o  ofício  circular 
40/2006/PFDC/MPF  de  06/12/2006,  juntados  ao  Procedimento  nº 
1.00.000.003471/2005-37, quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 10.639/2003 que 
estabelece diretrizes e bases da educação nacional e inclui no currículo oficial da rede 
de ensino, a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. 

• PRDC´s  e  PDC´s  que  instituíram  procedimentos,  a  partir  do  ofício  circular 
23/2006/PFDC/MPF  de  18/09/2006  que  foram  remetidos  a  PFDC  para 
homologação de arquivamento e apresentados à esta Assessoria:

1. PA MPF/PR/MS Nº 1.21.000.001256/2006-52:

• Objeto: Visa verificar a implantação do ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira nos estabelecimentos federais de ensino fundamental e médio no 
Estado de Mato Grosso do Sul, conforme determina o art. 26-A, Caput, Lei nº 
9.394/96.
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• Providências:  emitiu ofícios ao Ministério da Educação, a fim de  averiguar 
se,  além  do  Colégio  Militar  de  Campo  Grande,  exisitiria(m)  outro(s) 
estabelecimento(s) de ensino médio e/ou fundamental federal no Estado de 
Mato  Grosso  do  Sul  (fls.  203)  e  ao  Diretor  do  Colégio  Militar  de  Campo 
Grande,  para  que  informasse  se  a  disciplina  de  “História  e  Cultura  Afro-
Brasileira”  está  incluída  na  grade  curricular  do  Colégio  Militar  de  Campo 
Grande (fls. 205). Foi também encaminhado ofício dirigido à Procuradora de 
Justiça  do  Estado de Mato  Grosso do Sul,  encaminhando cópia  do ofício 
circular  e  da  representação  em anexo,  para  conhecimento  e  providências 
relativas aos estabelecimentos públicos estaduais e municipais,  bem como 
em relação aos estabelecimentos particulares de ensino médio e fundamental, 
situados no Estado de Mato Grosso do Sul (fls. 213). Em resposta ao ofício 
encaminhado  ao  Ministério  da  Educação,  foi  informado  pelo  Chefe  de 
Gabinete do INEP, que o Colégio Militar de Campo Grande é a única escola 
federal de Ensino Fundamental e Médio situada em Mato Grosso do Sul (fls. 
206), e em resposta ao ofício encaminhado ao Comandante do Colégio Militar 
de Campo Grande, Coronel Hudson Marques Júnior, ficou demonstrado que o 
ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira” é ministrado no Colégio Militar 
(fls.  206/207) conforme o constante na promoção de arquivamento de (fls. 
214/217).

      2. PA MPF/PRM/PETRÓPOLIS Nº 1.30.007.000142/2005-35:

• Objeto:  Visa  averiguar  o  cumprimento  da  Lei  Federal  nº  10.639/03,  que 
determina  o  ensino  obrigatório  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  no 
currículo das escolas públicas e particulares  de São José do Vale do Rio 
Preto/RJ.

• Providências: emitiu ofício ao Prefeito do Município de São José do Vale do 
Rio Preto/RJ, contido às (fls. 127/128), cuja resposta informou que está sendo 
cumprindo as exigências da Lei Federal nº 10.639/03, e informou ainda que a 
escola privada o município também adotou em sua grade curricular o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira (anexo matriz curricular e conteúdo 
programático,  fls.125  e  130/131),  conforme  o  constante  na  promoção  de 
arquivamento de (fls. 132/134).

    3. PA MPF/PRM/SJM Nº 1.30.017.000171/2006-69:

• Objeto:  Visa  averiguar  o  cumprimento  da  Lei  Federal  nº  10.639/03,  que 
estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
em escolas de ensino fundamental e médio, sejam eles públicos ou privados.

• Providências: Seguindo lista anexa às fls. 234/248, emitiu ofício ao CEFET – 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Nilópolis, contido às (fls. 350), 
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cuja resposta demonstrou que está sendo cumprindo as exigências da Lei 
Federal nº 10.639/03, quais sejam, o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira (fls.419/428), conforme o constante na promoção de arquivamento 
de (fls. 429/431).

4. PA MPF/PRM/RG Nº 1.29.006.000220/2006-11:

• Objeto:  Visa  providências  institucionais  acerca  da  inclusão  obrigatória  no 
currículo  oficial  da  rede  de  ensino  da  temática  “História  e  Cultura  Afro-
Brasileira” na região da PRM de Rio Grande/RS.

• Providências:  Seguindo  lista   (fls.02),  emitiu  ofício  ao  Diretor  do  Colégio 
Técnico industrial Professor mário Alquati (CTI) para que se manifestasse a 
respeito  e  ao  Ministério  Público  Estadual,  encaminhando  cópia  da 
representação  apresentada  ao  Procurador-Geral  da  República,  com  a 
finalidade   de  que  fosse  feita   a  apuração  relativa  aos  estabelecimentos 
particulares e aos públicos mantidos pelo Estado e Municípios, contido às (fls. 
16/19) respectivamente, cuja resposta do Diretor do CTI demonstrou que está 
sendo cumprindo as exigências da Lei Federal nº 10.639/03, quais sejam, o 
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, com a informação de que os 
currículos do colégio já incluem a temática (fls.20), conforme o constante na 
promoção de arquivamento de (fls. 21/22).

5.  PA PR/RS Nº 1.29.019.000072/2006-88:

• Objeto: Verificação do cumprimento da Lei 10.639/2003, no CAFW, que torna 
obrigatório ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas oficiais e 
particulares de ensino fundamental e médio.

• Providências: Foi expedido ofício ao diretor do Colégio Agrícola de Frederico 
Westphalen/RS, estabelecimento de ensino mantido pela União,  o  qual  se 
encontra  no  âmbito  de  atribuição  daquela  Procuradoria,  solicitando 
informações sobre o cumprimento da Lei 10.639/2003 (fls.18),  cuja resposta 
o  Colégio  informou  que  tem  desenvolvido  diversas  ações  relacionadas  à 
cultura Afro-Brasileira, porém não deixou claro que teria incluído no currículo 
escolar o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira (fls. 19). Em 05 de maio 
de 2007, foi expedido ofício à direção do referido Colégio, recomendando que 
fosse  incluído  no  curriculo  escolar,  formalmente,  a  previsão  do  ensino  de 
História e Cultura Afro-Brasileira (fl. 20/21). O Colégio Agrícola de Frederico 
Westphalen/RS esclareceu que o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
foi  incluído  no  currículo  da  escola  (fls.  23/26),  conforme  o  constante  na 
promoção de arquivamento de (fls. 27/28).

6. PEÇAS INFORMATIVAS MPF/PR/SP/TUPÃ Nº 1.34.027.000007/2007-74:
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• Objeto: Visa investigar, nos municípios integrantes da Subseção Judiciária de 
tupã, o cumprimento da Lei Federal nº 10.639/03, que determina o ensino 
obrigatório  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileiras  em  escolas  de  ensino 
fundamental e médio.

• Providências:  emitiu ofícios ao Dirigente de Ensino dos municípios de Tupã e 
Adamantina/SP,  contido às (fls.  24 e 25),  cujas respostas informaram que 
estão cumprindo as exigências da Lei Federal nº 10.639/03, quais sejam, o 
ensino  sobre  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  (fls.28/29),  conforme  o 
constante na promoção de arquivamento de (fls. 32/33).

7.  PA MPF/PR/RS Nº 1.29.012.000169/2006-51:

• Objeto:  Visa  apurar  eventual  descumprimento  ao  disposto  na  Lei  nº 
10.639/2003,  que  torna  obrigatório  o  ensino  de  História  e  Cultura  Afro-
Brasileira nas escolas de ensino médio e fundamental.

• Providências:  emitiu ofício circular às Promotorias de Justiça existentes nos 
Municípios da área de atuação daquela Procuradoria , encaminhando cópia 
do presente procedimento administrativo a fim de que fossem adotadas as 
providências  cabíveis  ao  caso,  nas  hipóteses  das  escolas  não  federais, 
contido às  (fls.  19-25)  e  ao  Centro  Federal  em Educação Tecnológica  de 
Bento Gonçalves (CEFET) contido às (fls. 17), situada em Bento Gonçalves. 
Em sua resposta às (fls. 26), o CEFET noticiou que está sendo devidamente 
cumprido  o  disposto  na  Lei  nº  10.639/2003,  tendo  em vista  a  bibliografia 
utilizada  na  instituição em tela,  Também foi  informado que já  vem sendo 
aplicado,  há  anos,  o  ensino  das  Disciplinas  de  Filosofia  e  de  Sociologia, 
sendo que nessas disciplinas também se contempla a busca da valorização e 
do  respeito  da  cultura  afro-brasileira,  por  meio  da  reflexão  do  eixo  da 
Cidadania, da Ética e do Humanismo, conforme o constante na promoção de 
arquivamento de (fls. 27/27 verso).

8. PA MPF/PRM/PETRÓPOLIS Nº 1.30.007.000006/2007-15: 

• Objeto:  Visa  averiguar  a  inclusão  curricular  da  História  e  Cultura  Afro-
Brasileira  nos estabelecimentos  de  ensino  fundamental  e  médio,  oficiais  e 
particulares, no município de Sapucaia – art. 26-A, Lei nº 10.639/2003.

• Providências:  emitiu ofícios ao Prefeito do Município de Sapucaia, contido às 
(fls. 24 e 30), em sua resposta o Município referido juntou a matriz curricular e 
o  conteúdo  programático  (fls.  32/49)  da  disciplina  História  e  Cultura  Afro-
Brasileira,  demonstrando  que  o  município  atualmente  vem  cumprindo  de 
forma  plena   os  preceitos  da  Lei  nº  10.639/03,  conforme o  constante  na 
promoção de arquivamento de (fls. 50/52).
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9. PA MPF/PRM/PETRÓPOLIS Nº 1.30.007.000003/2007-73:

• Objeto:  Visa  averiguar  a  inclusão  curricular  da  História  e  Cultura  Afro-
Brasileira  nos estabelecimentos  de  ensino  fundamental  e  médio,  oficiais  e 
particulares, no Município de Paraíba do Sul -  Art. 26-A, Lei nº 10.639/2003.

• Providências:  emitiu ofício ao Secretário Municipal de Educação de Paraíba 
do Sul/RJ, contido às (fls. 37), cuja resposta indica que o Município referido 
juntou a matriz curricular e o conteúdo programático (fls. 40/51) da disciplina 
História e Cultura Afro-Brasileira, demonstrando que o município atualmente 
cumpre  de  forma  plena   os  preceitos  da  Lei  nº  10.639/03,  conforme  o 
constante na promoção de arquivamento de (fls. 52/54).

10. PEÇAS INFORMATIVAS MPF/PR/SP Nº 1.34.012.000649/2006-51:

• Objeto: Visa apurar no âmbito da jurisdição da PRM/Santos, o cumprimento 
da Lei Federal nº 10.639/2003, que  tornou obrigatório, nas escolas de ensino 
fundamental e médio, oficiais e particulares, o ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira.

• Providências: oficiou ao Secretário Estadual de Educação de São Paulo, às 
Prefeituras Municipais de São Vicente, Iporanga, Sete Barras, Santos, Praia 
Grande,  Registro,  Peruíbe,  Pedro  de Toledo,  Mongaguá,  Miracatu,  Juquiá, 
Jacupiranga,  Itariri,  Itanhaém,  Ilha  Comprida,  Iguape,  Guarujá,  Eldorado, 
Cananéia, Cajati, Bertioga, Barra do Turvo, Cubatão, Pariquera-Açu,  contido 
às (fls. 07/31), cujas respostas informaram que estão cumprindo as exigências 
da Lei Federal nº 10.639/03, quais sejam, o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira  (fls.35/103),  conforme  o  constante  na  promoção  de 
arquivamento  (de fls. 296/313).

11. ICP MPF/PR/GO Nº 1.18.000.016297/2006-39:

• Objeto: Visa apurar a efetiva aplicação da Lei nº 10.639 que alterou a Lei de 
Diretrizes  e Bases da Educação Nacional,  e  incluiu  no  currículo  oficial  da 
Rede de Ensino fundamental e médio a obrigatoriedade da temática “História 
e Cultura Afro-Brasileira”.

• Providências: oficiou ao Ministério Público Estadual, encaminhando cópia do 
Inquérito  civil  Público  para  que  o  Exmo.  Sr.  Procurador  Geral  de  Justiça 
apurasse  o  cumprimento  da  Lei  nº  10.639/2003  nos  estabelecimentos  de 
ensino  fundamental  e  médio  mantidos  pelo  Estado  de  Goiás  e  seus 
Municípios  (fls.207).  Em  resposta,  o  MPE  enviou  cópia  dos  ofícios  que 
expedira para a Secretaria de Estado da Educação; para o conselho Estadual 
de Educação; para o Conselho Municipal de Educação; para o Sindicato dos 
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Estabelecimentos Particulares de Ensino e para as Secretarias Municipais de 
Educação  de todo  o  Estado  de  Goiás,  em todos  requerendo  informações 
acerca  da  efetiva  implementação  do conteúdo  de “História  e  cultura  Afro-
brasileira” no currículo dos Estabelecimentos de Ensino fundamental e médio 
(fls. 212). Oficiou também, ao Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Goiás – CEFET -, indagando se referido estabelecimento já está cumprindo a 
Lei nº 10.639/03 contido às (fls.206). Em sua resposta, o CEFET informou que 
os  conteúdos  referentes  à  comunidade  afro-brasileira  são  abordados  no 
conjunto  dos  estudos  da  sociedade  brasileira,  realizados  nas  disciplinas 
oferecidas pela Coordenação, e não em uma disciplina específica de História 
e Cultura Afro-Brasileira, pelo entendimento de disciplina como conjunto de 
conhecimentos em cada cadeira de um estaelecimento de ensino (fls.210), 
conforme o constante na promoção de arquivamento  (de fls. 219/221).

12.  PA MPF/PRM-APU 1.25.016.000038/2006-82:

• Objeto: Visa averiguar o cumprimento da Lei nº 10.639/2003, que determina o 
ensino  obrigatório  sobre  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio.

• Providências: emitiu ofício à Secretaria Estadual de Educação (fls.  17) e à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano de Apucarana/PR contido 
às (fls. 18), cujas respostas indicam que a História e a Cultura Afro-Brasileira 
foram  incluídas  nos  currículos  escolares  dos  estabelecimentos  de  ensino 
fundamental  e  médio  do  Município  de  Apucarana e  do  Estado do Paraná 
(fls.20/52),  conforme  o  constante  na  promoção  de  arquivamento  de  (fls. 
60/61).

13. PA MPF/PRM-UMR nº 1.25.009.000119/2006-71:

• Objeto: Visa verificar se a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira  nos  estabelecimentos  de  ensino  fundamental  e  médio  vem 
sendo cumprida.

• Providências:  emitiu ofícios ao Prefeito do Município de Umuarama e Núcleo 
Regional  de  Educação,  contido  às  (fls.  19  e  20,  61//62),  cujas  respostas 
constantes de  (fls. 21/58, 63/72), dão visos de que a Lei nº 10.639/2003 vem 
sendo cumprida satisfatoriamente em Umuarama e região, com comprovação 
da  realização  de  diversas  práticas  educacionais  correlatas,  conforme  o 
constante na promoção de arquivamento de (fls. 74/76).

14.  PA MPF/PRM/PETRÓPOLIS Nº 1.30.007.000002/2007-29:
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• Objeto:  Visa  averiguar  a  inclusão  curricular  da  História  e  Cultura  Afro-
Brasileira  nos estabelecimentos  de  ensino  fundamental  e  médio,  oficiais  e 
particulares, no Município de Três Rios, art. 26-A, Lei nº 10.639/2003.

• Providências:   emitiu  ofício  ao  Secretário  Municipal  de  Educação  de Três 
Rios/RJ,  contido às (fls.  41),  cuja resposta indica que o Município referido 
juntou a matriz  curricular  e o  conteúdo programático (fls.27 e 33,  37/39 e 
43/53) da disciplina História  e Cultura Afro-Brasileira,  demonstrando que o 
município  atualmente  cumpre  de  forma  plena   os  preceitos  da  Lei  nº 
10.639/03,  conforme  o  constante  na  promoção  de  arquivamento  de  (fls. 
81/83).

15.   PA MPF/PRM/PETRÓPOLIS Nº 1.30.007.000004/2007-18:

• Objeto:  Visa  averiguar  a  inclusão  curricular  da  História  e  Cultura  Afro-
Brasileira  nos estabelecimentos  de  ensino  fundamental  e  médio,  oficiais  e 
particulares, no município de Comendador Levy Gasparian – art. 26-A, Lei nº 
10.639/2003.

• Providências:  emitiu ofícios ao Prefeito do Município de Comendador Levy 
Gasparian,  contido  às  fls.  24  e  33,  em sua resposta  o  Município  referido 
juntou a matriz curricular e o conteúdo programático (fls. 34/45) da disciplina 
História e Cultura Afro-Brasileira, demonstrando que o município atualmente 
cumpre  de  forma  plena   os  preceitos  da  Lei  nº  10.639/03,  conforme  o 
constante na promoção de arquivamento de (fls. 46/48).

16. PA MPF/PRM/PR/PE Nº  1.26.000.002446/2006-19:

• Objeto: Visa apurar, no âmbito do Estado de Pernambuco, o cumprimento da 
Lei Federal nº 10.639, de 09.01.2003, que torna obrigatório o ensino sobre 
História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio, oficiais e particulares.

• Providências: emitiu ofícios ao Coordenador Geral do Colégio de Aplicação da 
UFPE,  ao  Diretor  Geral  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de 
Pernambuco – CEFET-PE, ao Tenente Coronel-Diretor do Colégio Militar do 
Recife e enviou cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério 
Público  do  Estado  de  Pernambuco  por  considerar  papel  do  MPE  a 
fiscalização  dos  demais  estabelecimentos.  Todos  os  documentos  estão 
contido  às  fls.  (203/204-205/206-207/208-209/210),  cujas  respostas   se 
encontram às fls. (218/219-221/222-224/285) demonstrando que  atualmente 
as entidades indagadas cumprem os preceitos da Lei nº 10.639/03, conforme 
o constante na promoção de arquivamento de (fls. 286 verso/287 verso).

17. PA MPF/PRM/CM Nº 1.25.001.000200/2006-21:
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• Objeto:  Visa  apurar  o  cumprimento  nos  estabelecimentos  de  ensino 
fundamental e médio da área de atuação da PRM  de  Campo 
Mourão/Paraná, da Lei Federal nº 10.639, de 09.01.2003, que determina o 
ensino  obrigatório  sobre  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  nos  referidos 
estabelecimentos escolares.

• Providências:  emitiu ofício ao Secretário de Educação Básica do MEC e ao 
Diretor  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  localizada  em 
Campo Mourão, conforme o contido às fls.  (19, 25 e 29) respectivamente, 
cujas respostas se encontram às fls. (20/23, 27, 30/49) demonstrando que  o 
estabelecimento  cumpre  a  Lei  nº  10.639/03,  conforme  o  constante  na 
promoção de arquivamento de (fls. 50).

18. PA MPF/PRM/PG Nº 1.25.008.000031/2007-41:

• Objeto: Visa fiscalizar a implementação da Lei nº 10.639/2003 que determina 
o  ensino  obrigatório  sobre  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares.

• Providências:   oficiou  à  Secretaria  Estadual  de  Educação  do  Paraná,  a 
Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  a  todos  os  Municípios 
integrantes  da  Subseção  Judiciária  de  Ponta  Grossa  (fls.16/20,  60/80, 
117/119),  cujas  respostas  informam  o  seguinte;  o  Núcleo  Regional  de 
Educação assegurou que a rede estadual  de educação básica atende,  de 
forma satisfatória,  as exigências contidas na mencionada lei  (fls.  21/26);  a 
Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  asseverou  cumprir 
integralmente  os  ditames  da  Lei,  com  inclusão  no  projeto  curricular  da 
temática  e  projeto  de  intercâmbio  com  Moçambique  (fls.  27/56);  as 
informações recebidas das Prefeituras Municipais, na sua maioria, adotaram 
medidas  para  a  inclusão  da  temática  nos  projetos  curriculares  da  rede 
municipal  de  ensino  e  a  inclusão  do  dia  20  de  novembro  como  dia  da 
consciência  negra  com  a  realização  de  atividades  relacionadas  ao  tema; 
dentre as vinte e uma Mnicipalidades, apenas três encontram-se em fase de 
implementação da temática e revisão da proposta político-pedagógica da rede 
municipal  de  ensino,  quais  sejam,  Telêmaco  Borba,  Imbaú  e  Ventania. 
Recomendou o envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual em 
Telêmaco Borga e Tibagi  para conhecimento das informações coletadas e 
adoção  das  providências  que  entenderem pertinentes.  Ficou  demonstrado 
que  está  sendo  cumprido  os  preceitos  da  Lei  nº  10.639/03  no  único 
estabelecimento de ensino federal e nos Municípios que integram a Subseção 
Judiciária  de  Ponta  Grossa  conforme  o  constante  na  promoção  de 
arquivamento de (fls. 128,v./129).
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19. PA MPF/PRM/SM Nº  1.29.008.000763/2006-19:

• Objeto: Visa averiguar o efetivo ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
nas escolas de ensino fundamental e médio, existentes na área de atuação 
daquela  Procuradoria,  quais  sejam:  Colégio  Politécnico  da  Universidade 
Federal de Santa Maria; Colégio Técnico Industrial de Santa Maria; Colégio 
Militar de Santa Maria; e Centro Federal de Educação Tecnológica de São 
Vicente do Sul. 

• Providências:   Oficiou-se  ao  Ministério  Público  Estadual  das  Comarcas 
abrangidas  por  aquela  Subseção,  para  fins  de  fiscalização  do  regular 
cumprimento  do  preceito  legal,  e  adoção  de  eventuais  medidas  junto  às 
Instituições de Ensino abrangidas pela atuação daqueles órgãos estaduais. 
Oficiou-se  também  as  escolas  existentes  no  âmbito  de  atuação  daquela 
Procuradoria,  requerendo informações acerca das medidas adotadas pelas 
Instituições de Ensino, no sentido de cumprir a Lei 10.639/03. Posteriormente, 
foi  requisitado  as  escolas  que  apresentassem  cópia  dos  calendários 
escolares, comprovando a inclusão do dia 20 de novembro como dia Nacional 
da Consciência Negra, e cópia das grades curriculares, visando comprovar a 
real adequação das instituições de Ensino ao preceito normativo, contidos às 
(fls.  18/35,  48/50,  108,  153).  As informações prestadas pelas escolas dão 
conta  de  que  o  ensino  de  História  e  cultura  Afro-brasileira  está  sendo 
ministrado nos estabelecimentos supracitados adequadamente ao que requer 
a Lei. Cujas respostas  (fls.36/43, 52/105, 109/151, 154/169,179) que constam 
anexados os calendários escolares e grades curriculares apresentados pelas 
escolas,  constata-se  que  o  conteúdo  programático  a  que  se  refere  a  lei 
(incluindo o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 
Brasil,  a  cultura  negra  brasileira  e  o  negro  na  formação  da  sociedade 
nacional,  resgatando  a  contribuição  do  provo  negro  nas  áreas  social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil), está sendo ministrado 
pelas escolas no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação  Artística  e  de  Literatura  e  História  Brasileiras,   conforme  o 
constante na promoção de arquivamento de (fls. 170/173, 222/226).

20. ICP MPF/PR/RS Nº 1.29.000.002171/2006-01:

• Objeto:  Visa  verificar  o  cumprimento  da  Lei  nº  10.639/2003,  que  torna 
obrigatório  o  ensino  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  nas  escolas  de 
ensino fundamental e médio.

• Providências:   Com o objetivo de instruí-lo, foi  solicitado ao Secretário de 
Educação Básica que informasse a relação de escolas de ensino fundamental 
e médio federais no Estado do Rio Grande do Sul (fls. 205). Em resposta fora 
enviado  o  cadastro  das  escolas  de  ensino  médio  e  fundamental  da  rede 
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federal, em atividade no estado do RS(fls. 207/209). Foi oficiado a todas as 
PRMs  em cuja  área  de  jurisdição  existem  instituições  federais  de  ensino 
fundamental e médio, noticiando sobre a instauração do inquérito civil público 
em referência (fls. 211/217). Dispondo das informações, foram oficiadas as 
duas escolas federais no âmbito da PRDC: Colégio de Aplicação da UFRGS e 
o  Colégio Militar  de  Porto  Alegre.  Fora requisitado informações acerca  do 
cumprimento  da  Lei  10.639,  que  torna  obrigatório  o  ensino  de  História  e 
Cultura  Afro-Brasileira  nas  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio 
(fls.223/224).  As  respostas  foram  unânimes  no  sentido  de  que  estavam 
atendendo ao disposto na lei  (fls.  225/227,  234/235,  255/257),  conforme o 
constante na promoção de arquivamento de (fls. 228/230).

• PRDC´s e PDC´s que instituíram procedimentos, a  partir  do contido no ofício 
circular  23/2006/PFDC/MPF  de  18/09/2006,  cujas  respostas  se  encontram 
juntadas ao Procedimento nº 1.00.000.003471/2005-37:

1. LAURO COELHO JUNIOR – Boa vista-RR ofício nº 044/PRDC/MPF/PR/RR de 
27/09/2006 P.A. Nº 1.32.000.000234/2006-91:

• Objeto:  Inclusão obrigatória no currículo oficial  da rede de ensino da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira”.

2. MPF/PRM  Petrópolis  –  RJ  memo  nº  63/2006-PRM/PETRÓPOLIS/SOTC  de 
25/09/2006 P.A. Nº 1.30.007.000127/2006-78:

• Objeto: Educação – Inclusão curricular da História e Cultura Afro-Brasileiras nos 
estabelecimentos  de  ensino  fundamental  e  médio,  oficiais  e  particulares,  nos 
municípios de Três Rios, Paraíba do Sul, comendador Levy Gasparian, Areal e 
Sapucaia – art. 26-A, Lei nº 9.394/96, incluído pela Lei nº 10.639/2003.

3. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – São Paulo -  ofício circular  nº 21.692/2006 – 
GAB/SGS/PR/SP 02/10/2006 Representação  Nº 1.34.001.004768/2006-11

• Objeto:  Verificar  o  cumprimento  da  lei  Federal  nº  10.639/2003  pelos 
estabelecimentos  oficiais  e  particulares  do  ensino  fundamental  e  médio  do 
Estado de São Paulo.

• Providências: oficiou-se às Secretarias de Educação do Governo de São Paulo e 
de  todos  os  Municípios  da  Subseção  Judiciária  de  São  Paulo,  solicitando 
informações  sobre  as  ações  até  agora  efetuadas  para  a  implementação  de 
mencionada  lei  federal.  Foi  sugerido  aos  Procuradores  da  República  dos 
Municípios  a  instauração  de  procedimento  semelhante,  no  âmbito  de  sua 
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competência,  para  verificar  a  inclusão do ensino  de  cultura  afro-brasileira  no 
currículo das escolas da região.

4. SIDNEY  PESSOA  –  Salvador-BA  –  Ofício  Nº  679/2006/PRDC/GAB/SM  de 
13/11/2006 ICP Nº 03/2006:

• Objeto: visa apurar a inclusão do ensino da temática: “História e Cultura Afro-
Brasileira” no currículo oficial da rede de ensino fundamental e médio do Estado 
da Bahia.

• Providências: oficiou-se aos estabelecimentos de ensino fundamental  e médio 
mantidos  pela  União  no  Estado  da  Bahia,  bem  como  ao  Ministério  Público 
Estadual, conforme minuta que ofereço.

5. MÁRCIA  MORGADO  MIRANDA  –  Rio  de  Janeiro-RJ  –  OFÍCIO  681/2006-
PR/RJ/SOTC/CH  de  22/12/2006  Portaria  ICP  PR/RJ  Nº  26/06   ICP  Nº 
1.30.012.000134/2005-10:

• Objeto:  Apurar  o  possível  descumprimento,  pelos  estabelecimentos  mantidos 
pela União Federal no Rio de Janeiro, das disposições da Lei nº 10.639/2003, 
que estabelecem a obrigatoriedade da inclusão de disciplinas sobre História e 
Cultura Afro-Brasileiras nos ensinos Fundamental e Médio.

• Providências:oficiou-se  ao  Colégio  Militar  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro, 
solicitando  informações,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis,  acerca  da 
implementação do ensino das referidas disciplinas nos ensinos Fundamental e 
Médio.  Oficiou-se  também  à  Coordenadora  Geral  de  Diversidade  e  Inclusão 
Educacional, solicitando manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quanto à 
elaboração de resposta ao Ofício PR/RJ/MMM/nº 508/2006.

6. ÁLVARO STIPP – São José do Rio Preto  – SP –  OFÍCIO Nº 0109/2007 de 
24/01/2007 P.A. Nº 1.34.015.000546/2006-61:

• Providências:  solicita  nos termos da Resolução 87/06,  a  concessão de prazo 
adicional, por 60 (sessenta) dias, para realização de diligências que permitam a 
correta adoção de medidas conclusivas em relação a estes autos, que versam 
sobre obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em escolas 
oficiais públicas e privadas.

7. RÉGIS  RICHAEL  PRIMO  DA  SILVA  –  São  Luís-MA  –  Ofício  Nº  08/2007-
PRDC/MA de 01/02/2007 Portaria  de Instauração de Inquérito Civil Público s/nº 
datada de 31/01/2007:
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• Objeto:  Fiscalizar  o  cumprimento da lei  10.639/2003,  que determina o ensino 
obrigatório  sobre  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  nos  estabelecimentos  de 
ensino fundamental e médio.

• Providências: Foi remetido cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, para 
adotar as medidas que entender cabíveis, no que diz respeito à fiscalização do 
cumprimento da lei, relativamente aos estabelecimentos de ensino estaduais e 
municipais.  Encaminhado cópia dos autos às Procuradorias da República nos 
municípios  de  Imperatriz  e  Caxias,  para  que  os  órgãos  adotassem  as 
providências  que  julgassem pertinentes.  Encaminhado  notificação  a  todos  os 
estabelecimentos  de  ensino  mantidos  pela  União  dentro  das  fronteiras  da 
jurisdição daquela  Procuradoria,  para  que informassem as medidas  adotadas 
para o cumprimento da lei 10.639/2003, bem como da Resolução nº 1/2004, do 
conselho Nacional de Educação, que a regulamenta.

8. ANTONIO  AUGUSTO  SOARES  CANEDO  NETO  –  Niterói-RJ  – 
OF/PRM/NIT/AA/N 105/07 de 26/04/2007  P.A. Nº 1.30.005.000114-2006-19:

• Objeto:  Apurar  o  descumprimento  da  Lei  10.639/2003,  que  estabelece  a 
obrigatoriedade  do  ensino  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira,  por  escolas 
particulares e públicas de ensino fundamental e médio nos municípios de Maricá 
e Niterói, área de atuação da procuradoria da República de Niterói.

• Providências: Houve declínio das atribuições, por entender que o apuratório está 
dentro das atribuições do Ministério Público Estadual. Os autos foram remetidos 
ao Ministério Público Estadual em atuação na Comarca de Niterói.

9. OSVALDO SOWEK JÚNIOR – Ponta Grossa -PR – Ofício nº 185/2007-PRM/PG 
de 26/03/2007 P.A. Nº 1.25.008.000031/2007-41, sem conteúdo de objeto.

10.RUI MAURÍCIO RIBAS RUCINSKI – Pato Branco – PR – Ofício n  519/2007-
PRM/PB de 16/10/2007 P.A. MPF/PRM/PB  Nº 1.25.014.000108/2007-01:

• Objeto: Tutela Coletiva – PDC – Apuração da implementação da lei nº 10.639/03, 
que  estabelece  a  obrigatoriedade  do  ensino  sobre  História  e  cultura  Afro-
Brasileira,  nos  estabelecimentos  de  ensino  mantidos  pela  União  na  área  de 
atribuição da PRM de Pato Branco-PR.

• Providências:  Oficiou-se  ao  Diretor  do  CEFET  –  PR/UNED  Pato  Branco 
solicitando que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste as informações a seguir: 1) 
Quais as medidas adotadas no CEFET – PR/UNED Pato Branco com o advento 
da Lei nº 10.639/03, que alterou o art. 26-a da LDB (L. Nº 9394/96) determinando 
o ensino obrigatório sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos 
de ensino? 2) Consta do currículo oficial dos cursos ministrados no CEFET – 
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PR/UNED Pato Branco a temática “História e Cultura Afro-Brasileira/  quais os 
cursos e disciplinas que a abordam e de que forma isso é feito?

• MPE´s que atenderam o contido no Ofício Circular  nº  40/2006/PFDC/MPF de 
06/12/2006,  cujas  respostas  foram  juntadas  ao  Procedimento  nº 
1.00.000.003471/2005-37:

1. EDMAR AZEVEDO MONTEIRO FILHO – Rio Branco - AC OF/GAB/PGJ/Nº 1104 
de 11/12/2006:

• Providências:  onde informa que o mesmo foi  encaminhado ao Procurador  de 
Justiça Flávio Augusto Siqueira de Oliveira, Coordenador da Coordenadoria de 
Defesa  do  Consumidor  da  Cidadania  e  da  Saúde,  para  conhecimento  e 
providências.

2. CLAYTON MARANHÃO – Curitiba – PR - Ofício Nº 041/2007 de 12/02/2007  P.A. 
Nº 013/2006:

• Objeto:  Acompanhar  a  implementação  da  Lei  nº  10.639/2003,  no  âmbito  do 
Sistema Estadual de Ensino, diante do que dispõe o Parecer nº 03/2004-CNE, a 
Resolução  nº  04/2006  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  a  Indicação  nº 
01/2006-CEE/PR e a Resolução nº 04/2006, do Conselho Estadual de Educação 
do Paraná, conforme minuta anexada.

• Providências:  Oficiou-se  à  Secretaria  Estadual  de  Educação  e  à  Secretaria 
Municipal de Educação a fim de que enviem cópia das Portarias de designação 
das  equipes  multidisciplinares  a  que  se  refere  o  art.  6º  da  Res.  04/2006  do 
Conselho Estadual de Educação, considerando o passo seguinte a ser dado no 
âmbito de cada uma das unidades de ensino, nos termos do art. 8º e §§ 1º, 2º e 
3º da citada Resolução, para os devidos encaminhamentos. Informou que a partir 
da  instauração  do  mesmo,  foram  adotadas  as  providências  preliminares 
pertinentes à implementação da Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que trata 
da inclusão da temática “História e Cultura Afro-brasileira” no currículo oficial das 
instituições de ensino que compõem o Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

3. VALBERTO COSME DE LIRA – João Pessoa-PB – Ofício CDDC/CAOP/PGJ Nº 
4501/2007 de 08/05/2007:

• Providências:  oficiou-se  à  Secretaria  da  Educação  e  Cultura  do  Estado  da 
Paraíba, cuja resposta está anexa ao ofício em tela,  que informa que o CNE 
reafirmou em seu parecer  CNE/CEB 38/2006,  que o  ensino  sobre  História  e 
Cultura Afro-Brasileira não constitui disciplina, mas deverá ser tratado “de forma 
transversal,  permeado,  pertinentemente,  os  demais  componentes,  pois  assim, 
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explicitamente,  determinam  as  respectivas  disposições  legais”,  o  que  está 
também expresso na resolução nº 04/2006, decorrente desse parecer. Que em 
2004 foram distribuídas, junto ás Regionais de Esnino, as Firetrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico – Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, como subsídios para orientação às 
escolas de ensino fundamental e de ensino médio, bem como, foi introduzido nos 
cursos de formação continuada para professores e diretores da rede estadual, a 
fim de que todas as propostas pedagógicas das escolas contemplassem essa 
temática.  Foram  adquiridos  e  distribuídos  às  escolas  estaduais  materiais 
bibliográficos, destacando-se o livro intitulado “A África está em nós – História e 
cultura Afro-brasileira – Volume I (para o ensino fundamental) e Volume II (para o 
ensino médio). Foi incluído no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia 
Nacional da Consciência Negra, ensejando a culminância de diversas atividades 
nas  escolas,  nessa  data.  Quanto  à  rede  privada,  as  escolas  dirigem-se  ao 
Conselho Estadual de Educação, órgão normativo do sistema, para autorização 
ou reconhecimento dos seus cursos, sendo-lhes exigido, entre a documentação 
necessária,  o  ementário  das  disciplinas,  mediante  o  qual  verifica-se  o 
atendimento à legislação sobre a matéria. Entende aquela Secretaria, que está 
sendo  cumprido  o  dispositivo  constante  na  Lei  nº  10.639/2003.  Oficiou-se  à 
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes do Município de João Pessoa, em 
cuja resposta informa que a implantação da Lei nº 10.639/2003 nas unidades de 
ensino da PMJP está em curso, como resultado de um processo de análise e 
debate com organizações da sociedade civil, com outras Secretarias municipais e 
com  Institutos  de  Ensino  Superior.  A  consequência  foi  a  construção  de  um 
documento referente às Diretrizes Municipais para implantação da referida Lei, 
encaminhado  ao  Conselho  Municipal  de  Educação,  no  qual  acordou-se  a 
ampliação das disciplinas que transversalmente contemplarão o tema e proposta 
de formação de professores. Incluiu em 2005 e em 2006, no seu Prgrama de 
Formação  Continuada  para  professores  da  Educação  Infantil  ao  Ensino 
Fundamental II, conteúdos referentes a História e Cultura da África e dos afro-
descendentes.

4. ULISSES MORONI JÚNIOR – Boa Vista-RR – Ofício  85/2007 PRODECC de 
17/05/2007, Processo nº 181/06 – PGJ:

• Objeto: Solicitação de providências a serem tomadas no sentido da inclusão da 
matéria  “História  e  Cultura  Afro-Brasileira”  na  grade  curricular  das  escolas 
estaduais e municipais, posto que a mesma é considerada obrigatória, de acordo 
com a Lei nº 10.639/03.

• Providências:  Oficiou-se  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  Cultura  e 
Desportos através do ofício nº 74/2007/PRODECC que solicitou esclarecimento 
sobre  o  Ofício  Circular  nº  040/2006/PFDC/MPF  encaminhado  a  Procuradoria 
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Geral  de  Justiça,  cuja  resposta  informa  que  em  2005  foram realizadas  mini 
conferências com a participação de todas as escolas da Capital e Interior com 
objetivo de implementar  a  Lei  nº  10.639,  de  09 de janeiro  de 2003,  na rede 
estadual  de  ensino  (lei  que  determina  o  ensino  obrigatório  sobre  História  e 
Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental  e médio). 
Quanto ao Estado foram distribuídos os livros didáticos de história para o Ensino 
Fundamental e Médio onde a referida temática foi contemplada nos conteúdos a 
serem  ministrados.  Em  2006  durante  os  encontros  pedagógicos  do  ensino 
Fundamental  e  Médio,  a  temática  é  ponto  de  referência  na  estrutura  do 
planejamento  escolar.  Para  2007,  a  temática  continua  contemplada  nos 
conteúdos ministrados nas modalidades Fundamental 5ª a 8ª  e ensino Médio 
expandindo-se para as disciplinas de Sociologia, Filosofia, Língua Portuguesa e 
Arte.

5. HÉVERTON ALVES DE AGUIAR – Porto Velho-RO – Ofício Nº 354/2007/GAB-
PGJ de 29/05/2007 Procedimento nº 2006001060017270:

• Objeto: Resp. Ofício Circular nº 040/2006/PFDC/MPF, de 05.12.06.
Providências: Encaminhado à 9ª Promotoria de Justiça da capital, a fim de que o 
Promotor de Justiça Natural adote as providências eventualmente cabíveis.

6. PAULO  ALBERTO  DE  OLVIEIRA  –  Campo  Grande  -  MS  –  Ofício  Nº 
518/2007/SEGAB-PGJ de 01/06/2007 do Chefe de Gabinete/PGJ do Estado do 
Mato  Grosso  do  Sul,  Ofício  Nº  286/41ª  PJ/CG/2007,  de  30/05/2007,  da 
Promotoria de Justiça da Cidadania, Idoso e Deficiente:

• Providências:  Esclareceu que aquela Promotoria Especializada havia recebido 
expediente de igual teor,  oriundo da Procuradoria da República no Estado de 
Mato Grosso do Sul, foram expedidos ofícios aos conselhos Estadual e Municipal 
de Educação solicitando informações a respeito da inserção da disciplina História 
e  Cultura  Afro-Brasileira,  sendo  certo  que  após  a  análise  das  respostas  que 
foram encaminhadas àquela Promotoria de Justiça, verificou-se a necessidade 
de reunião para prestarem maiores esclarecimentos a respeito do assunto sob 
comento. Informou que haverá reunião com os representantes dos respectivos 
Conselhos e Secretários Estadual e Municipal.

7. MÁRCIO  THADEU  SILVA  MARQUES  –  São  Luís-MA  –  Ofício  Nº 
15/2007/SECINST de 11/01/2007 P.A. Nº 6305AD/2006:

• Objeto: Pedido de Providência.
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• Providências: Envio de cóipa do PA para ciência ao CEDDH e ao CEE; envio de 
cópia de fls.  02/14 e 42/66,  à  PJ da Educação da Capital,  para seu exame; 
inclusão do tema na pauta do Fórum Permanente;  ciência  ao CAOp/JJ  e ao 
CAOP/DIF  e  comunicar  à  PFDC  as  providências  adotadas,  bem  assim  ao 
Conselho Nacional de Educação.

8. VERA  LÚCIA  DA  SILVA  SANTOS  –  Teresina-PI  –  Of.  Nº  042/2007  de 
05/03/2007:

• Providências:  Enviou  ofício  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Cultura   - 
SEMEC de Teresina-PI, cuja resposta consta que se encontra implementado nas 
escolas  públicas  municipais  de  ensino  fundamental  e  médio,  a  inclusão  no 
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da disciplina HISTÓRIA E 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA, em respeito ao art. 26 da Lei nº 10.639 de 09 de 
janeiro de 2003, bem como, consta anexo os conteúdos da proposta curricular 
oficial nas escolas municipais, que tem como objetivo dar uma melhor visão aos 
educandos  dos  direitos  individuais  e  coletivos,  numa  verdadeira  lição  de 
cidadania,  tornando-os  conscientes  da  diversidade  de  etnias  que  se  tornam 
importante  na  construção  da  nação  brasileira,  conforme  Of.  Nº  042/2007  de 
05/03/2007, constante do apenso II do PA. Nº .00.000.003471/2005-37.

9. ALEXANDRE  DE  MATOS  GUEDES  –  Cuiabá-MT  –  Ofício  Nº 
162/2007/12ªPJ/GEAP001310-01/2006 de 27/02/2007 P.P.  Nº  001143-02/2005 
de 06/10/2005:

• Objeto: Implantação da Lei nº 10.639/03 na rede de ensino Estadual.
• Providências: Enviou ofício à Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, 

bem  como,  ao  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  do  mesmo 
Estado. Ao primeiro foi solicitado informações quanto ao conteúdo programático 
dos cursos de formação de professores,  a  carga horária  e  ministradores dos 
cursos,  além  do  número  de  professores  que  já  participaram e  dos  que  irão 
participar, requisitado ainda, que a Secretaria informasse a previsão de quando 
os materiais bibliográficos estariam à disposição dos alunos e professores das 
escolas e da quantidade e especificação de quais materiais serão fornecidos no 
Encontro Brasil  e África, tendo sido dado prazo de 10 (dez) dias úteis para o 
atendimento  da  requisição.  Ao  segundo  foi  solicitado  informações  quanto  a 
fiscalização  nos  estabelecimentos  de  ensino  em  funcionamento,  quanto  aos 
currículos, projetos pedagógicos e plano institucional em relação à adaptação às 
exigências  da  lei,  bem  como  quanto  a  adoção  das  medidas  urgentes  de 
adaptação  das  diretrizes  nacionais  à  realidade  local.  Requisitou  informação 
acerca  a  adequação  dos  formulários  de  avaliação  das  condições  de 
funcionamento  das  escolas,  realizada  nos  momentos  da  autorização, 
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reconhecimento  e  recredenciamento,  a  fim  de  serem  vistoriados  quanto  às 
exigências da lei e resolução, tendo sido dado prazo de 10(dez) dias úteis para o 
encaminhamento  das  informações  requisitadas.  Houve  resposta  do  CNE/MT 
informando ser atribuição da Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso. 
A SEDUC/MT informou que os cursos de capacitação havidos promovidos por 
aquela Secretaria de Educação, o material bibliográfico utilizado pelos alunos da 
rede  estadual  de  ensino,  material  bibliográfico  utilizado  para  a  formação 
continuada da equipe que trabalha no órgão central na SEDUC/Superintendência 
de Ensino e Currículo. Foi expedida Notificação Recomendatória pelo Ministério 
Público  Estadual  do  Mato  Grosso,  visando  adequar  os  currículos  do  ensino 
Estadual e municipal, de nível Fundamental e Médio às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ]ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Seguindo orientações contidas na 
referida Recomendação, o CNE/MT baixou a Resolução nº 204/06-CEE/MT, de 
10/10/2006  publicada  em  Diário  Oficial,  encaminhada  ao  MPE/MT, 
estabelecendo a obrigatoriedade de se implantar o ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana em todos os Estabelecimentos de Educação Básica do 
Estado do Mato Grosso, públicos e privados.

• MPE´s  que  não  responderam  ao  solicitado  no  Ofício  Circular  nº 
40/2006/PFDC/MPF  de  06/12/2006,  juntado  ao  Procedimento  nº 
1.00.000.003471/2005-37:

MPE´s:

1. MPE do Estado de Alagoas
2. MPE do Estado da Amazonas
3. MPE do Estado do Amapá
4. MPE do Estado da Bahia
5. MPE do Estado do Ceará
6. MP do Distrito Federal e Territórios
7. MPE do Estado do Espírito Santo
8. MPE do Estado de Goiás
9. MPE do Estado de Minas Gerais
10.MPE do Estado do Pará
11.MPE do Estado de Pernambuco
12.MPE do Estado do Rio Grande do Norte
13.MPE do Estado do Rio Grande do Sul
14.MPE do Estado de Santa Catarina
15.MPE do Estado do Sergipe
16.MPE do Estado de São Paulo
17.MPE do Estado de Tocantins
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• PRDC´s  que  não  instituíram  procedimentos  conforme  o  solicitado  no  ofício 
circular 23/2006/PFDC/MPF de 18/09/2006 da PFDC juntado ao Procedimento nº 
1.00.000.003471/2005-37, de acordo com as informações contidas nos sistemas 
informatizados do MPF:

PRDC:

1. TOCANTINS/TO: ÁLVARO LOTUFO MANZANO  

• PRDC, cujo sistema informatizado da PR não está integrado, ficando esta Assessoria 
impossibilitada de obter informações:

1. ESPIRITO SANTO/ES: LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA   

Respeitosamente,

Célia Maria Lopes Tosta

   Assessora do GT Educação 

CAM-PFDC/MPF
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