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DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE INVESTIGAÇÃO

Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por 

meio da manifestação 20.28.1308.0016375/2019-81, encaminhada pela 

Ouvidoria do Ministério Público, a informação que, em tese, os professores do 

Município de Rio do Sul ganhariam mais hora-atividade do que é permitido por 

Lei.

Como diligência foi oficiado ao Município de Rio do Sul para 

que prestasse esclarecimentos quanto ao teor da denúncia (Ofício n. 

0263/2019, p. 5). Aportou a resposta juntada às p. 9-11.   

É, em síntese, o relatório. 

Faz-se menção ao art. 7º, inciso III, que traduz a possibilidade 

de indeferimento da investigação quando "for incompreensível ou desprovido de 

elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante 

não atender à intimação para complementá-la ou não for possível contatá-lo".

Em análise à manifestação n. 20.28.1308.0016375/2019-81, 

pode-se constatar a nítida inexistência de elementos ou fatos mínimos que 

possam identificar atos de improbidade administrativa relativo à hora-atividade 

do ensino fundamental e jornada de trabalho dos professores da educação 

infantil do Município de Rio do Sul.

Isto porque a representação encaminhada limitou-se a aduzir 

que os professores do ensino fundamental da rede municipal de Rio do Sul 

ganham muito mais hora-atividade do que é permitido por Lei e que a 

educação infantil não está conseguindo fazer as 13.33, de modo que a análise 

torna-se prejudicada em decorrência da ausência de elementos mínimos de 

prova e de informação, como por exemplo, em qual escola isso estaria 

acontecendo.

Ademais, a representação narra que a Secretária de Educação 

teria sido informada pelo sindicato sobre esse erro e não teria diligenciado para 
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repará-lo, acrescentando que "o que fez foi ameaçar a educação infantil". No 

entanto, não informou no que consistiram as ditas ameaças e nem a quem 

especificamente teriam sido proferidas.

Por sua vez, a Secretária de Educação, Janara Aparecida 

Mafra, quanto instada, respondeu que o Município de Rio do Sul cumpre o art. 

2º da Lei n. 11.738/2008, na educação infantil e no ensino fundamental, 

garantindo no máximo 2/3 da jornada de trabalho do professor com interação 

com educandos.

Acrescentou que também cumpre o art. 24, inciso I, da Lei n. 

9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no 

que se refere à carga horária anual de oitocentas horas.

Aduziu que não receberam nenhum comunicado oficial do 

SINSPURS com relação à hora-atividade e que as "ameaças" à educação 

infantil, conforme consta na denúncia, é fato infundável e que os termos de 

conversas com cada professora está registrada em ata pelo diretor da escola, 

tratando-se de acusação leviana e descabida (p. 11).

Deste modo, à Curadoria da Moralidade Administrativa cabe 

indeferir a investigação da presente representação pela falta de fatos hábeis a 

corroborar o andamento da perquisição.

O Ministério Público, por exposição do art. 127 da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, "é uma instituição permanente à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis".

Nessa perspectiva, é necessário esclarecer, que, para se dar 

início a uma investigação no Ministério Público, é imprescindível a existência 

de descrição, bem como de elementos suficientes para que o Órgão Ministerial 

possa principiar a averiguação do caso, não sendo suficiente que a denúncia 

verse sobre temática abordada por esta Curadoria.

Partindo dessas preliminares, e em análise à situação em tela, 

verifica-se a indicação de fatos genéricos, os quais podem ser refutados com 

facilidade, em decorrência da ausência de indícios e provas substanciais que 

possam comprovar o conteúdo da situação em questão, como por exemplo, 

contextualizar ou especificar as supostas irregularidades e ameaças apontado 
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a escola e pessoas envolvidas.

Seguindo esses preceitos, é fundamental que se diga que as 

denúncias anônimas encaminhadas a este Órgão de Execução exigem certo 

cuidado, dada a facilidade em apontar irregularidades sem prestar maiores 

esclarecimentos, fazendo-se necessário que sejam filtradas situações 

concretas, daquelas que possam apenas apontar um conflito momentâneo 

entre as partes. 

De mais a mais, em relação às denúncias anônimas, é 

indubitável a limitação para que o Ministério Público entre em contato com o 

manifestante buscando desvendar as situações obscuras narradas. Neste 

sentido, o Ato 395/2018/PGJ prevê o seguinte: 

Art. 3º § 4º O conhecimento por manifestação anônima, justificada, não 
implicará ausência de providências, desde que presentes os 
pressupostos para a investigação.
[...]
Art. 9º O inquérito civil poderá ser instaurado: I - de ofício; II por provocação 
de qualquer pessoa, instituição ou autoridade, ou comunicação de outro 
órgão do Ministério Público, desde que forneça, por qualquer meio 
legalmente permitido, informações sobre o fato que possa autorizar a 

tutela de interesses ou direitos pelo Ministério Público; [...] 

Nesse liame, observa-se não haver indícios mínimos que 

sirvam de apoio a este Órgão de Execução na busca de diligências, bem como 

na realização da instrução probatória necessária para instauração de inquérito 

civil e/ou as ações judiciais cabíveis, pois a manifestação limitou-se a aduzir 

que foram proferidas supostas ameaças, sem especificar seu teor e a quem 

teriam sido dirigidas, além de mencionar irregularidades na jornada de trabalho 

dos professores, sem apontar, pelo menos, a escola que estaria ocorrendo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 7º, inciso III, do Ato 

1n. 00395/2018/PGJ , indefiro a presente Notícia de Fato e, 

consequentemente, determino o seu arquivamento.

a) Cientifique-se a Secretária de Educação por ofício e o 

denunciante por edital, por se tratar de notícia anônima, na forma do 

1 Art. 7º O pedido de instauração de investigação poderá ser indeferido, parcial ou 
integralmente, em decisão fundamentada, se: [...] III - for incompreensível ou desprovido de 
elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante 
não atender à intimação para complementá-la ou não for possível contatá-lo.
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mencionado Ato (art. 7º, §5º); e

b) Remeta-se ao egrégio CSMP, acaso existente recurso.

Em  caso  diverso,  decorrido  tal  prazo,  arquive-se  

definitivamente com as baixas respectivas.

Rio do Sul, 08 de maio de 2019.

[assinado digitalmente]

Débora Pereira Nicolazzi

Promotora de Justiça


