
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

7º OFÍCIO

_________________________________________________________________________

RECOMENDAÇÃO Nº 31/2019/MPF/RR

Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000773/2019-45

RECOMENDANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECOMENDADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAJARI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAJARI

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da

República signatária, vem, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,

em especial a insculpida no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e

6º da Lei Complementar nº 75/93, apresentar as seguintes considerações para, ao

final, expedir recomendação.
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial  à  função jurisdicional  do Estado,  incumbindo-lhe  a defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis

(Constituição Federal, art. 127);

CONSIDERANDO, também,  ser  função  institucional  do  Ministério

Público,  dentre  outras,  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos

serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, II e III);

CONSIDERANDO que o Ministério Público deve zelar pela defesa de

direitos e interesses indígenas, seja judicial ou extrajudicialmente, conforme dispõe

o artigo 129, inciso V, da CF/88, tarefa que é ratificada pelo artigo 5º, inciso III,

“e” da Lei Complementar n° 75/93;

CONSIDERANDO que, dentre as referidas funções, cabe também a

este  órgão  zelar  pela  observância  dos  princípios  constitucionais  relativos  à

educação, conforme  artigo  5º,  inciso  II,  alínea  “d”,  da  Lei  Complementar  nº

75/93;

CONSIDERANDO a fundamentalidade formal e material do direito à

educação, porquanto consta expressamente como direito social  na Constituição

Federal,  além de possuir  íntima relação com a dignidade da pessoa humana,

fundamento da República (artigo 1º, inciso II), já que essencial para o exercício da

cidadania;

CONSIDERANDO que a educação, segundo dispõe o artigo 205 da

Constituição Federal, é direito de todos, devendo ser promovida e incentivada pelo

Estado  e  pela  família,  com  a  colaboração  da  sociedade,  em  prol  do  pleno

desenvolvimento da pessoa, viabilizando o exercício da cidadania e a qualificação

profissional;

CONSIDERANDO que o artigo 23, inciso V, da Constituição Federal

estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios  proporcionar  os meios de acesso à educação, ao passo que o
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artigo 211, § 3º, atribui aos Estados a atuação prioritária no ensino fundamental e

médio;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 208, VII,

destaca  expressamente  como  dever  do  Estado  a  garantia  de  atendimento  ao

educando,  em  todas  as  etapas  da  educação  básica,  por  meio  de  programas

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à

saúde;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal preconiza que o não

oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público,  ou sua oferta irregular,

importa responsabilidade da autoridade competente  (artigo 208, §2º), no que é

corroborado pelo artigo 5º, §4º, da Lei nº 9.394/96, segundo o qual, comprovada

a  negligência da autoridade competente para garantir o fornecimento do ensino

obrigatório, poderá ela ser punida por crime de responsabilidade;

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 169 da Organização

Internacional do Trabalho, internalizada pelo Decreto nº 5.051/2004, garantindo

aos povos indígenas o gozo, em igualdade de condições, direitos e oportunidades

que  a  legislação  nacional  outorga  aos  demais  membros  da  população,

determinando  aos  Estados  a  adoção  de  medidas  que  promovam  a  plena

efetividade dos direitos  sociais,  econômicos  e culturais,  respeitada a identidade

social e cultural, os costumes, tradições e instituições (artigo 2º);

CONSIDERANDO que, em relação à educação, referida Convenção

traz disposições específicas nos artigos 26 a 31, impondo a adoção de medidas

para garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem

educação em todos  os  níveis,  pelo  menos  em condições  de igualdade  com o

restante  da  comunidade  nacional  (artigo  26),  concluindo  que  os  serviços  e

programas de educação deverão ser desenvolvidos e aplicados em cooperação

com os povos indígenas, a fim de responder às suas necessidades particulares,

cabendo  à  autoridade  competente  assegurar  a  participação  na  formulação  e

execução desses programas;
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CONSIDERANDO que a Declaração das Nações Unidas dos Direitos

Indígenas, de 2007, em seu artigo 14, 2, também garante, a todos os indígenas, o

“direito a todos os níveis e formas de educação do Estado, sem discriminação”;

CONSIDERANDO que  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação

Nacional (Lei nº 9.394/96), ao passo que impõe a obrigação do Estado em prestar

esse serviço público (artigo 2º), estabelece que o ensino terá por base os princípios

da igualdade de condições de acesso e permanência na escola (artigo 3º);

CONSIDERANDO ainda  que  referido  diploma  legal  reitera  a

disposição constitucional, ao afirmar expressamente que o ensino fundamental é

direito  público  subjetivo,  podendo  qualquer  cidadão,  grupo  de  cidadãos,

associação  comunitária,  organização  sindical,  entidade  de  classe  ou  outra

legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para

exigi-lo (artigo 5º, caput);

CONSIDERANDO que da Resolução da Câmara de Educação Básica

do Conselho Nacional  de Educação nº 03, de 10/11/1999, que fixa diretrizes

nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, em seu art. 9°,  caput c/c

§1º, decorre incumbir ao Município implementar as políticas de educação e zelar

pelo ensino de qualidade a crianças, jovens e adultos,  através da instalação e

fiscalização  de  estabelecimentos  educacionais  que  garantam  o  seu  acesso

igualitário e com as condições necessárias ao ensino eficaz e à  permanência do

educando em sala de aula;

CONSIDERANDO, no mesmo sentido, que a  Resolução da Câmara

de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação nº 05, de 22/6/2012, no

artigo 25 e §§ atribui aos Estados e Municípios competências de planejamento e

execução no âmbito da Educação Escolar Indígena;

CONSIDERANDO que  o  fornecimento  da  educação  básica  de

qualidade pressupõe, de forma indispensável, condições de acesso e permanência,

compreendendo, portanto, meio ambiente escolar compatível com as atividades da

docência;
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CONSIDERANDO as seguintes irregularidades ambientais detectadas

por equipes do Ministério Público Federal, incluída esta procuradora da República,

quando de inspeções in loco a escolas indígenas do Município de Amajari nos dias

22 e 23 de agosto de 2019, no bojo do projeto Ministério Público pela Educação

(MPEduc):

Necessidade de reparações estruturais URGENTES

Escola Municipal Indígena Bom Jesus II

Há diversos fios soltos próximos às estruturas de
madeira das salas de aula, gerando risco de

incêndio.
Existem infiltrações e rachaduras nas paredes.

Há duas salas sem ar e sem ventiladores.
A escola necessita de mais um Bebedouro, pois o

que está na escola foi doado pelo posto de saúde. As
centrais de ar foram recentemente submetidas a

manutenção, entretanto, continuam com falhas e a
maioria sem funcionar. 

A escola não possui extintores de incêndio.

Escola Municipal Indígena Vovó Alaiza

Existem fios soltos nas paredes. Além disso, não há
instalação elétrica. Existem infiltrações e rachaduras

nas paredes.
Falta mesa para os professores e cadeiras. A própria
comunidade precisou complementar o mobiliário. O

único armário é insuficiente.
Não há ventiladores nas salas, o que causa um calor
extremo que inviabiliza aula. Não há bebedouro. A

escola não possui extintores de incêndio.
Faltam trancas e maçanetas nas esquadrias.

Escola Municipal Indígena Vovó Tarcila

Existem problemas na fiação, com vários fios
expostos. 

Não há ventiladores nas salas, o que causa um calor
extremo que inviabiliza aula. Há demanda por 4

ventiladores.
Na frente da escola existe um poço coberto por

tábuas. Não existe rede de incêndio.
As paredes têm janelas quebradas e faltam trancas e

maçanetas nas esquadrias.

Escola Municipal Mário Simplício Perino Há infiltração nas salas e telhados e umidade no
banheiro. Não existe climatização nas salas.

Existem vazamentos em torneiras e tubulações
hidráulicas nos banheiros e cozinha. 

Em relação ao esgoto, foram encontrados
vazamentos nas tubulações dos banheiros e

entupimentos em peças sanitárias. Faltam 2 tampas
coletoras.

Foram detectados fios soltos e desencapados na sala
de aula e na área externa.

Av. General Penha Brasil, 1255, São Francisco – CEP 69.305-130 – Boa Vista – RR
Fone: (95) 3198-2000, Fax: (95) 3198-2033 – www.prrr.mpf.gov.br       5

http://www.prrr.mpf.gov.br/


Não há rede de incêndio nem sistema de gás.
As portas e janelas estavam em condições ruins,

faltando trancas e maçanetas.

Escola Municipal Alonso Oliveira Franco

A professora falou, especialmente, da necessidade
urgente da construção da Escola, bem como da

aquisição de mobiliário e dos materiais didáticos,
especialmente os interativos. Quanto à construção da
Escola e do mobiliário, foi destacado que, no período

chuvoso, devido à falta de paredes e de bens
adequados, a chuva estraga os bens e materiais

existentes.
A escola não possui energia elétrica.

Não há cozinha nem banheiro, apenas uma “fossa
negra”. Não há bebedouro para as crianças.

Existem infiltração e umidade por toda a escola. 
Não existem instalações hidrossanitárias.

Não há rede elétrica, de gás nem de incêndio. Por
não possuir paredes, a escola também não possui

esquadrias.

Escola Municipal Indígena Vovó Maria do Carmo

Fiação solta/desencapada/aparente em sala de aula.
Vidros quebrados, goteiras e umidade em todas as

salas. Telhado da copa está caindo. Faltam
maçanetas e fechaduras nas salas de aula. Estrutura
precária (rústica). Necessária construção de escola.

Não há energia, nem extintores de incêndio.

Escola Municipal Coração de Jesus

Fiação solta/desencapada/aparente em toda a
escola. Faltam extintores de incêndio. Infiltrações e
umidade nas salas de aula. Vazamentos hidráulicos
nos banheiros. Destacamento da pintura, fissuras

e/ou rachaduras verticais na sala de aula e cozinha.

Escola Municipal Indígena Manoel Guilherme de
Souza

Fiação solta/desencapada/aparente em sala de aula.
Faltam extintores de incêndio. Infiltração no

telhado/cobertura. Destacamento de reboco na única
sala de aula. Vidros quebrados.

Escola Municipal Indígena Princesa Isabel
Há fiação solta/desencapada/aparante em uma sala
de aula. Faltam extintores de incêndio. Duas centrais

de ar estão com defeito

Escola Municipal Indígena Vovó Joaquina

Há fiação solta/desencapada/aparante em toda a
escola. Oscilações/quedas de tensão. Infiltração,

umidade, destacamento de reboco,
fissuras/rachaduras verticais por todas as partes.
Vazamentos e entupimentos nas tubulações dos

banheiros. Vidros quebrados. Ratos na copa.

Falta de material de limpeza - URGENTES

Escola Municipal Indígena Vovó Alaiza Não há material de limpeza, tampouco zeladores.

Escola Municipal Alonso Oliveira Franco
O Município não fornece quaisquer materiais de

limpeza

Escola Municipal Indígena Vovó Joaquina Não há material de limpeza

Escola Municipal Indígena Vovó Maria do Carmo Não há material de limpeza
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Salas superlotadas e multisseriadas - URGENTE

Escola Municipal Indígena Bom Jesus II

Embora não exista carência de professores, as
turmas são multisseriadas. Juntou-se o 1° e o 2° anos
em uma classe, o 3° e o 4° anos do fundamental em
outra classe e o 1° e o 2° períodos em uma terceira. 

CONSIDERANDO  que algumas irregularidades são tão  graves que

representam riscos à segurança dos alunos e professores, demandando soluções

URGENTES por parte do Poder Público;

CONSIDERANDO que as outras falhas estruturais básicas, embora

não complexas e de  fácil reparação,  comprometem severamente o cotidiano nas

escolas; 

CONSIDERANDO  que  ambas  as  espécies  devem  ser  encaradas

como  prioridade  pelas  ações  de  reforma  e  manutenção  das  escolas  a  serem

realizadas pela Prefeitura  Municipal de Amajari, porquanto influenciam severa e

diretamente o desempenho escolar, uma vez que o processo de aprendizagem se

torna  prejudicado  em  um  meio  ambiente  escolar  sem  mínimas  condições

ambientais e que pode colocar em risco a segurança de docentes e alunos;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  providências  URGENTES do

Município de Amajari para corrigir tais irregularidades,

RESOLVE, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº

75/1993,  RECOMENDAR ao Prefeito  do Município  de Amajari  e  ao Secretário

Municipal de Educação de Amajari que:

1. Promovam as ações necessárias para solucionar, com urgência,

as  irregularidades  de  ambiente  escolar  (mediante  reparações  estruturais  de

emergência, fornecimento de material de limpeza e solução para a superlotação

em salas de aula) apontadas na planinha acima;
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2.  Tais  irregularidades  devem  ser  tratadas  como  prioridade,

demandando  ação  célere  e  eficiente  por  parte  da  Prefeitura  Municipal  de

Amajari;

3. As  ações  devem ser  implementadas  num prazo  máximo de  2

(dois) meses  , devendo as autoridades recomendadas, no prazo de 20 (vinte) dias,

informarem  as  medidas  adotadas  para  dar  cumprimento  à  recomendação,

sanando as irregularidades destacadas no quadro acima.

Adverte-se que a presente recomendação dá ciência e constitui em

mora os destinatários quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na

adoção  das  medidas  recomendadas  implicar  o  manejo  de  todas  as  medidas

administrativas e ações judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes.

Oficie-se  às  autoridades  recomendadas, com  via  desta

recomendação, para ciência,  concedendo-lhes o prazo de  20    (quinze) dias para

exposição  das  medidas  adotadas  para  cumpri-la,  sob  pena  de  adoção  das

medidas judiciais pertinentes.

Dê-se conhecimento à  6ª Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministério Público Federal.

Proceda-se  à  disponibilização  desta  recomendação  no  portal

eletrônico do Ministério Público Federal,  nos termos do artigo 23 da Resolução

CSMPF nº 87.

Boa Vista, data conforme assinatura digital. 

(assinatura digital)
MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE

Procuradora da República
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