
DEFENSORIA PUBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARA

NOTIFICAC;Ao RECOMENDATOU.IA N°09-16nPmJ-CIV,

de 4 de novembro de 2016.

(Art. 27, IV, da Lei nO8.625 - Lei Organica Nacional do Ministcrio PLlblico)

Ementa: Direito it Educac;ao. l~ducac;ao
Inclusiva. Criac;ao e provimento do cargo de
profissional de apoio para alunos com
deficicncia (art.28, XVI, Lei n.13.146120IS).

o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, representado pela Ie

Promotoria de Justiya Civel, esta situada a Rua Assunyao, 1242, bairro: Jose Bonifacio.

Fortaleza-CE, a DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARA,

representada pelo Nucleo de Direitos Humanos e Ac;oes Coletivas, este situado ,'t Avenida

Pinto Bandeira, 1111, bairro: Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE, em vista das suas atribuic;oes

constitucionais e legais, bem como

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministerio Pllblico zetar pelo efetivo

rcspeito aos serviyos de relevancia social e aos direitos e garantias Icgais assegllrados ~l

crianya e ao adolescente, adotando as medidas judiciais e extrajudiciais cabivcis, con forme 0

art. 209, II, da Constituiyao Federal, 0 art. 5° da Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da

Educayao Nacional (LDB) e ° art. 201, inciso VIII, da Lei n° 8.069/90 - Estatllto da Crianc;a c

do Adolescente CECA);

CONSIDERANDO que a Defensoria Publica e instituiyao permanente. essencial

(1 funyao jurisdicional do Estado, incumbindo-Ihe, como expressao e instrul11cnto do regime

democnitico, fundamentalmente, a orientayao juridica, a promoyao dos dirci tos humanos e a

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e culetivos, de

forma integral e gratuita, a(l~knecessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5° desta
\ \ .,

\~Constituiyao Federal;
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CONSIDERANDO a necessidade de fomentar e aglutinar 0 Proccdimcnto

Administrativo de n° 2016/364556, em tnlmite na 16" Promotoria de Justiya Civel, NLlcleo de

Defesa da Educayao, e 0 Procedimento Administrativo n° 19/2013, em tnlmite no NLlcleo de

Direitos Humanos e Ayoes Coletivas da Defensoria Publica, ambos acompanhando a

garantia do direito it educa~ao da pessoa com dcficiCncia na rcde municipal de ensino

publico de Fortaleza, em face dos quais restou constatada a insuficiencia da quantidade de

profissionais de apoio do municipio;

CONSIDERANDO 0 grupo de trabalho formado para articulayuo de ayoes, nos

referidos Procedimentos Administrativos, e que conta com a participayao do Projeto Arvorc-

ser, da Universidade Federal do Ceara, e da Defensoria Publica do Estado do Cear{l, csta

ultima por meio dos defensores do Niicleo de Direitos Humanos e A~oes Coletivas;

CONSIDERANDO que a Educayao e direito fundamental consagrado pcla

Constituiyao (art. 205), bern como 0 disposto no art. 5° da Lei n° 8.069190 - Estatllto da

Crianya e do Adolescente, de que nenhuma crianya ou adolescente senl objcto dc

discriminayao, punindo-se, na forma da lei, qualquer atentado, por ayao ou omissao, aos SCllS

direitos fundamentais;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 206, inciso I, da Constituiyao Federal

e do art. 53, inciso I, do Estatuto da Crianya e do Adolescente, 0 ensino deve ser pautado no

principio da igualdade de condic;oes para 0 acesso e a permanencia na escola;

CONSIDERANDO que 0 art. 208, inciso III, da Carta Magna e 0 art. 58 da Lei

de Diretrizes e Bases da Educayao prelecionam que a educayao especial deve ser entendida

como a modalidade de educayao escolar, oferecida, preferencialmente, na rede regular de

ensmo;

CONSIDERANDO que 0 Decreto n° 6.949, de 25 de agosto de 2()09, que

promulga a Convenyao Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Dclici0ncia e sell

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de marc;o de 2007, estabelccc no Art.

24, que os Estados Partes devem, no que se refere ao direit~ it educa~:y~s 00':
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deficiencia, assegurar que estas possam ter acesso ao ensino primario inclusivo, de qualidade

e gratuito, e ao ensino secundario, em igualdade de condi~5es com as demais pessoas na

comunidade em que vivem;

CONSIDERANDO que a Lei n° 13.146, de 6 de julho de 20IS, determina, no

Art. 28, inciso II, que incumbe ao Poder Publico 0 aprimoramento dos sistemas educacionais,

visando garantir condi~5es de acesso, permanencia, participa~ao e aprendizagcm, por meio da

oferta de servi~os e de recurs os de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a

inclusao plena, determinando, no inciso XVI, do mesmo artigo, a necessidade de oferta de

profissionais de apoio escolar pelo Poder Publico, devendo a Defensoria Pllbliea e 0

Ministerio Publico, nos termos do Art. 70, §3°, do referido diploma, tornar as medidas

necessarias para garantia dos direitos previstos na lei citada;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 10.371, de 24 de junho de 20IS, a

qual aprova 0 Plano Municipal de Educa~ao de Fortaleza, elege, como estratcgia da Meta 1.

no quesito Educa~ao Especial (item 3.3.4), "Criar 0 cargo de profissional de apoio

lacompanhante e assegurar 0 niimero destes profissionais as atividades, conformc a Nota

Tccnica nOI9/2010 (SEESP/MEC), Praticas Educativas para uma Vida Illdcpcndcntc

(PEVI), como: Iocomoltao, higiene e alimentaltao para prestar auxilio individualizado

aos estudantes que nao realizam estas atividades com independencia.";

CONSIDERANDO, por fim, que cabe as institui~5es signatarias exercer a defesa

dos direitos fundamentais assegurados nas Constitui~5cs, incllmbindo-Ihe, entre outras

providencias, expedir RECOMENDA<;OES dirigidas aos orgaos e as entidades, reqllisitando

aos destinatarios divulga~ao adequada e imediata, assim como resposta por escrito, conforme

preceitua 0 art. 27, IV, da Lei n° 8.625 - Lei Organica Nacional do Ministerio PLlblico:

RESOLVEM RECOMENDAR:

1 - Ao Municipio de Fortaleza que promova a criac;uo do cargo de

profissional de apoio, enviando a Camara Municipal de Fortaleza __prf{eto de Lei p~lra criac;:.lu

(K~"\\ { ..,
_)
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do referido cargo, no prazo maximo de 20(vinte) dias, a contar do recebimento da prescnte

recomenda<;ao, solicitando Regime de Urgencia para a tramita<;ao da proposi<;ao perante a

Camara, nos termos do Art. 183 do Regimento Interno da Camara dos Vereadores de

Fortaleza;

As providencias adotadas para 0 cumprimento da presente Recomendayao

devem ser informadas it Promotoria de Justi<;ade Defesa da Educayao e ao Nllcleo de Direitos

I-lumanos e Ayoes Coletivas da Defensoria Publica do Estado, no prazo dc 20 (vintc) dias,

devendo ser, tambem, no mesmo prazo, enviadas copias dos documentos que comprovem a

ado<;aodas providencias ora recomendadas.

Registre-se em livro proprio.

Publique-se e, apos, encaminhe-se copia da presente Recomendayao:

a) A Assessoria de Comunica<;ao do Ministerio Publico do Estado do Ceadt.

para divulga<;ao, e ao Centro de Apoio Operacional it Infancia e Juventude, para ciencia e

formayao de banco de dados;

b) A Assessoria de Comunica<;ao da Defensoria PLlblica do Estado do Cear{t.

para divulga<;ao;

c) A Secretaria Municipal de Educa<;ao, para que, dentro de suas atribuiyoes,

de cumprimento a esta Recomenda<;ao.

Fortaleza, 4 de novembro de 2016. /U
fifL)! I

Weimar Salazar MUlltoril
Defensor Pllblico
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Elizabeth Maria Almeida de Oliveira
Promotora de Justi~a de
Defesa da Educa~iio
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