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RECOMENDAÇÃO Nº 003/2018/1PmJCM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por sua representante
em  exercício  na  1ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Ceará-Mirim,  no  desempenho  das
atribuições legais conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art.
27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art.
69,  parágrafo  único,  “d”,  da  Lei  Complementar  Estadual  n.  141/96 (Lei  Orgânica  Estadual  do
Ministério Público), e
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa dos interesses sociais
e  individuais  indisponíveis,  nos  termos  da  Constituição  Federal  (artigos  127  e  129,  III),  da
Constituição Estadual (artigos 82 e 84, III), da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº.
8.625/93, artigos 1º; 25, IV, “a” e 27, I, par. Único, IV) e da Lei Orgânica do Ministério Público
Estadual (Lei Complementar nº. 141/96, artigos 1º e 55, VI);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal preceitua, em seu art. 205, que “A educação, direito
de  todos e  dever  do Estado e  da família,  será  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”, elencando, entre os princípios do ensino (art. 206), “a garantia de
padrão de qualidade” (inciso VII);
CONSIDERANDO que a Doutrina da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente impõe o dever à
sociedade e ao Estado de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida e o respeito a diversos outros direitos fundamentais, entre os quais o direito à educação (artigo
227, “caput”, da Constituição Federal; artigo 4º e artigo 54, da Lei Federal nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) dispõe, em seu
artigo 4º,  que “É dever  da família,  da comunidade,  da sociedade em geral  e  do poder  público
assegurar,  com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos  referentes  à  vida,  à  saúde,  à
alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”, tratando ainda, no Capítulo IV do seu
Título  II,  do  direito  a  educação  da  criança  e  do  adolescente,  tendo  em  vista  o  pleno  seu
desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO  que  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  nº  9.394/96)
preconiza, em seu art. 4º, que “O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante  a  garantia  de:  (...)  IX -  padrões  mínimos  de  qualidade  de  ensino,  definidos  como a
variedade e  quantidade  mínimas,  por  aluno,  de  insumos  indispensáveis  ao  desenvolvimento  do
processo de ensino-aprendizagem”;
CONSIDERANDO  que  a  qualidade  da  educação  passa  necessariamente  pelas  boas  condições
físicas e estruturais dos espaços físicos onde são ministradas as aulas e feitas as recreações;
CONSIDERANDO  que,  em  inspeção  in  loco  realizada  pelo  Centro  de  Apoio  Operacional  às
Promotorias  de  Cidadania,  em  junho  de  2018,  verificou-se  que  a  estrutura  física  da  Escola
Municipal Maria Paiva e Silva localizada no Assentamento Zumbi em Rio do Fogo/RN apresenta
estrutura  precária  necessitando  de  reparos  e  reforma  geral  para  garantia  da  segurança  da
comunidade escolar, fatos que vem sendo verificados desde o ano de 2012;
RESOLVE RECOMENDAR ao Prefeito do Município de Rio do Fogo/RN, Sr. Laerte Ney de Paiva
Fagundes:
A) que promova e conclua, em caráter de urgência, preferencialmente antes do início do ano letivo
de 2019, reforma geral na estrutura física da Escola Municipal Maria  Paiva e  Silva,  tais  como
reforma no piso, paredes, rede elétrica, instalação hidráulica, colocação de revestimentos cerâmicos
nos  banheiros  e  cozinha,  pintura,  construção  de  muro  externo,  observância  às  regras  de
acessibilidade (de acordo com NBR 9050, Lei 10.0908/2000 e sua regulamentação), substituição e
manutenção de portas, maçanetas e janelas quebradas, instalação de extintores de incêndio com
sinalização de saídas de emergência conforme recomenda o Código de Segurança contra Incêndio e
Pânico do Estado do Rio Grande do Norte, construção de área de recreação e lazer para os alunos,



saneando  as  patologias  identificadas  na  Vistoria  Técnica  nº  29/2018  do  Centro  de  Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e outras que venham a surgir;
B) que realize posteriormente manutenção preventiva periódica nas instalações da Escola Municipal
Maria Paiva e Silva.
Estabeleço o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam prestadas informações ao Ministério Público
acerca das providências adotadas em cumprimento à presente Recomendação, sob pena de serem
tomadas as medidas cabíveis, inclusive pela via judicial.
Publique-se na imprensa oficial.
Encaminhe-se por ofício ao Prefeito de Rio do Fogo/RN com cópia do Relatório de Vistoria Técnica
de  fls.  76/97  dos  autos.  Encaminhe-se  cópia  desta  Recomendação  à  Secretaria  Municipal  de
Educação de Rio do Fogo.
Registre-se e cumpra-se.
Ceara-Mirim, 10 de agosto de 2018
Heliana Lucena Germano
1ª Promotora de Justiça de Ceará-Mirim


