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Edital de Convocação de Audiência Pública 
Projeto Ministério Público pela Educação – MPEDUC 

Escolas da 7ª Coordenadoria Regional de Educação – CRE 
 
 

 O Ministério Público Federal, através do Ofício de Educação, 
representado pelos Procuradores da República Maria Cristina Manella Cordeiro e 
Sérgio Luiz Pinel Dias, no âmbito do Inquérito Civil Público n. 
1.30.001.005854/2013-19, e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
representado pelos Promotores de Justiça Bruno de Faria Bezerra e Carlos Eduardo de 
Almeida Rabelo, em exercício, respectivamente, nas 1ª PJTCPEC e 3ª PJTCPEC, nas 
quais tramitam os Inquéritos Civis Públicos ns. 2013.013.65747 e 2013.01345480 
respectivamente, instaurados para apurar as condições da oferta do serviço público de 
educação pelo Município do Rio de Janeiro, incluindo o motivo pelo qual o IDEB do 
Município foi de apenas 5,4 (5º ano) e 4,4 (9º ano) no ano de 2013, bem como para 
verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE, no exercício de suas atribuições 
legais e constitucionais,    convocam Audiência Pública a realizar-se no dia 11 de maio 
de 2015, às 14h, na Escola Municipal Pio X, situada na Rua Serra Negra, nº 103, 
Tanque, Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de identificar as variantes responsáveis 
pelos baixos índices apontados, bem como ouvir os órgãos da Administração Pública 
Municipal e Estadual, comunidade e instituições locais sobre as demandas na área, de 
modo a orientar a atuação do Ministério Público Federal e Estadual do Rio de Janeiro, 
destinada à defesa dos direitos envolvidos sob a perspectiva coletiva nas matérias de 
suas atribuições. 
 
 A Audiência Pública será gravada em áudio e vídeo e será lavrada, em 
até 20 (vinte) dias após a audiência, ata sucinta dos trabalhos, sendo ambas 
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disponibilizadas aos interessados após o referido prazo.   
 
 As inscrições deverão ser realizadas através do correio eletrônico 
mpeduc.audienciapublica@mprj.mp.br, sendo que as inscrições serão limitadas à 
capacidade do auditório e a participação se dará exclusivamente na forma presencial. 
 
 Divulgue-se o presente Edital. 
 

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2015. 

 

BRUNO DE FARIA BEZERRA 

Promotor de Justiça 

 

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA RABELO 

Promotor de Justiça 

 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 

Procuradora da República 

 

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS 

Procurador da República 
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