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RECOMENDAÇÃO Nº 04/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da
Promotoria de Justiça da Comarca de São José do Campestre, com atribuições na defesa dos direitos
da pessoa com deficiência, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e
III, da Constituição Federal; no artigo 26, incisos I e V, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da
Lei Federal de nº 8.625/1993; no artigo 69 e parágrafo único, alínea ‘d’, da Lei Complementar
Estadual nº 141/1996; no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal nº 75/1993 e no artigo
40 da Resolução n°002/2008-CPJ/RN, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativas, na forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos
gestores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput, da
Constituição Federal);
CONSIDERANDO que os cargos públicos devem ser criados por lei e serem acessíveis a todos os
brasileiros que preencham as exigências legais (CF, art. 37, inc. I);
CONSIDERANDO que o princípio da impessoalidade impõe o tratamento igualitário aos cidadãos,
sendo inadmissível a contratação de qualquer pessoa sem a prévia realização de concurso público,
instrumento colocado à disposição da Administração Pública para conferir tratamento isonômico
aos interessados na obtenção de qualquer cargo público, afora as exceções constitucionais (CF, art.
37, inc. II);
CONSIDERANDO que o princípio da eficiência possui como desdobramento natural o dever da
Administração Pública de contratar funcionários mediante concurso público para atender
satisfatoriamente às necessidades dos administrados, colocando à disposição do serviço público
profissionais gabaritados;
CONSIDERANDO que a execução do concurso público deve obedecer rigorosamente aos
princípios da legalidade, moralidade administrativa, impessoalidade, publicidade e eficiência, sob
pena de burla às regras constitucionais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 208, III, o dever do Estado
de oferecer atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino;
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº
9.394/1996) concebe o atendimento educacional especializado como um complemento à
escolarização, prevendo, em seu art. 58, § 1º, que “haverá, quando necessário, serviços de apoio
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial”;
CONSIDERANDO que a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de
Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012) determina, em seu art. 3º, Parágrafo Único, que “Em casos de
comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns
de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado”;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) consagra o direito
da pessoa com deficiência ao sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem (art. 27);
CONSIDERANDO que é dever do Estado assegurar educação de qualidade à pessoa com
deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação (art. 27,
par. ún., da Lei nº 13.146/15);

CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Público assegurar, criar, desenvolver, implementar,
incentivar, acompanhar e avaliar a formação e disponibilização de profissionais de apoio (art. 28,
XI, da Lei nº 13.146/15);
CONSIDERANDO que o profissional de apoio escolar desempenha o papel precípuo de auxiliar a
pessoa com deficiência nas atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com
deficiência, auxiliando a pessoa atendida somente nas atividades que ela não consiga fazer de forma
autônoma (art. 3º, XIII, da Lei nº 13.146/15);
CONSIDERANDO que as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
(Resolução CNE/CEB nº 2/2001) dispõe, em seu art. 8º, IV, sobre a organização das classes comuns
da rede regular de ensino, assegurando o dever de as escolas disponibilizarem o devido apoio à
pessoa com deficiência, contando, para tanto, com a oferta do apoio necessário à aprendizagem, à
locomoção e à comunicação;
CONSIDERANDO que a função de profissional de apoio escolar ao aluno com deficiência não vem
sendo desempenhada, com suficiência, presteza e eficiência, no Município de São José do
Campestre;
CONSIDERANDO que o Município de São José do Campestre ainda não regularizou o cargo de
profissional de apoio escolar ao aluno com deficiência, com a respectiva criação do cargo por meio
lei e o provimento mediante concurso público;
Resolve:
RECOMENDAR à Prefeita Municipal e Secretária Municipal de Saúde de São José do Campestre
que:
1) Forneça o serviço de profissional de apoio escolar para os alunos com necessidades educacionais
especiais matriculados na rede municipal de ensino, notadamente aos alunos Caio Cauã Lourenço
Melo e Érica Vitória Gomes das Neves, abstendo-se de alocar estagiários e professores para a
realização das funções típicas de profissional de apoio escolar;
2) Remeta à Promotoria de Justiça da Comarca de São José do Campestre, no prazo de 15 dias,
contados a partir do recebimento desta recomendação, informações circunstanciadas sobre as
providências adotadas.
O não acatamento desta Recomendação implicará adoção, pelo Ministério Público, das medidas
legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, inclusive através do ajuizamento da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA cabível, para fazer cumprir o respeito às normas constitucionais e legais.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia eletrônica da presente para a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Defesa do Idoso, da Pessoa com Deficiência, das Comunidades Indígenas e das
Minorias Étnicas.
Remeta-se uma cópia da Recomendação a seus destinatários.
São José do Campestre/RN, 12 de março de 2018.
Ana Patrícia Montenegro de Medeiros Duarte - Promotora de Justiça

