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Assim como qualquer criança, o lugar 

da criança com deficiência é na escola. A 

exemplo de todos os alunos, ela é um 

sujeito de aprendizagem. A educação 

especial não é uma discricionariedade 

administrativa, e sim um dever do Estado 

e um direito do cidadão! 
 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

representado pela 4ª Promotoria de Justiça de Mossoró com atribuição específica para Defesa 

da Educação, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no art. 

129, inciso III, da Constituição Federal, art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.625/93, art. 

201, inciso V, da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), vem, perante V. 

Exa., propor a presente  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de tutela antecipada 

 

em face do MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, pessoa jurídica de direito público interno, a 

ser citado e intimado para o cumprimento da medida antecipatória adiante pleiteada na 
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pessoa do Prefeito do Município, Sr. Allyson Leandro Bezerra Filho, com endereço 

profissional na Avenida Alberto Maranhão, 1751, Centro, Mossoró/RN, e na pessoa da 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sra. Hubeônia Morais de 

Alencar, e posteriormente citado na pessoa do Procurador-Geral do Município, sede da 

Procuradoria-Geral do Município, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

 

1 DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

O Ministério Público Estadual visa com a presente ação civil pública assegurar uma 

série de medidas administrativas voltadas para sanar o déficit de servidores na Secretaria 

Municipal de Educação de Mossoró, tendo em vista a carência de professores do ensino 

regular, de professores especializados e capacitados em Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), de professores auxiliares da educação especial, de profissionais de 

apoio, de intérpretes de Libras, de guias intérpretes e de equipes multidisciplinares formadas 

por psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. As medidas 

implicam a melhoria na qualidade da educação pública, além de garantir a solução para 

problemas históricos da rede municipal de ensino. 

Os fatos descritos a seguir resultam de uma ampla e complexa investigação, com 

vários procedimentos tramitando no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça de Mossoró. Tendo 

em vista a carência de professores nas escolas municipais, principalmente nas unidades da 

zona rural, e a falta de profissionais para a educação especial, foram instaurados na 4ª 

Promotoria de Justiça de Mossoró os seguintes procedimentos: o Inquérito Civil nº 

04.23.2354.0000005/2018-46 (investiga a falta de regulamentação do cargo de profissional 

de apoio aos alunos com deficiência na rede pública de ensino de Mossoró/RN, em 

conformidade com o art. 28, inciso XVII, da Lei n° 13.146/2015), o Inquérito Civil nº 

04.23.2024.0000038/2021-22 (investiga a carência de professores na rede municipal de 

educação do Município de Mossoró e a existência de turmas sem aulas), o Inquérito Civil nº 

04.23.2024.0000024/2021-12 (apura suposta situação de insuficiência do quadro de 
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professores da rede municipal de ensino, ausência da adaptação de atividades para crianças 

com deficiência e falta de oferta de Plano Educacional Individual-PEI, especialmente na 

região da Maisa, em Mossoró/RN) e o Inquérito Civil nº 04.23.2024.0000011/2022-69 (apura 

a carência de intérprete de libras para o atendimento de alunos com deficiência auditiva, 

matriculados na rede pública municipal de ensino de Mossoró). 

Além destes, outros procedimentos administrativos para apurar a violação a direito 

individual indisponível foram abertos em razão de representações dirigidas por pais de 

alunos, solicitando, basicamente, providências do Órgão Ministerial para sanar o problema da 

oferta de profissional de apoio nas escolas, medida indispensável ao regular exercício do 

direto à educação. São eles: o Procedimento Administrativo nº 33.23.2024.0000057/2022-80, 

o Procedimento Administrativo nº 33.23.2024.0000052/2022-21, o Procedimento 

Administrativo nº 33.23.2024.0000051/2022-48, o Procedimento Administrativo nº 

33.23.2024.0000038/2022-11 e o Procedimento Administrativo nº 33.23.2024.0000031/2022-

06. 

Muitas outras representações chegaram ao Ministério Público e não foram objeto de 

um procedimento próprio em razão da existência de inquéritos visando a proteção de direitos 

coletivos, os quais, de forma substancial, já englobavam os interesses individuais. Vale 

ressaltar, ainda, que os fatos narrados são de conhecimento geral, dada a ampla repercussão 

na imprensa de Mossoró. 

 

2 DOS FATOS 

2.1 DA VISÃO GERAL DO PROBLEMA 

 

A 4ª Promotoria de Justiça de Mossoró instaurou uma série de procedimentos de 

investigação com o objetivo de averiguar o relato de falhas no quadro de servidores da 

Secretaria Municipal de Educação de Mossoró. As denúncias se intensificaram no início do 

ano letivo de 2022, eis que muitas escolas voltaram às aulas presenciais sem o quadro 

completo de professores e sem profissionais de apoio para auxiliar os alunos com deficiência. 
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Na prática, muitos estudantes ficaram sem aula, gerando um fluxo de representações dirigidas 

ao Órgão Ministerial. 

Observe-se que os preparativos para a realização do concurso de professores se 

estendem há mais de dois anos. O primeiro edital lançado pela administração municipal foi 

anulado no ano de 2021, sob o argumento de irregularidades em seu texto. O déficit de 

professores vem sendo compensado por meio da concessão de horas suplementares (horas 

extras) e através da convocação de profissionais aprovados em processo seletivo, 

providências que apresentam limitações e não produzem os resultados adequados, uma vez 

que há uma grande rotatividade, pedidos frequentes de exoneração ou de licenças e a recusa 

de trabalhar em escolas situadas na zona rural. 

Por sua vez, a falta de professores auxiliares e de profissionais de apoio a alunos com 

deficiência constitui um problema histórico no Município de Mossoró, uma omissão que se 

arrasta desde antes da entrada em vigor da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (conhecida como o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). Ao longo dos últimos anos, a rede municipal vem enfrentando o problema 

com recursos paliativos, alternativas temporárias e medidas ineficientes, tendo contratado, a 

cada ano letivo, um número crescente de estagiários para fazer o acompanhamento dos 

alunos com deficiência – antes da pandemia havia cerca de 250 estagiários, mas até o final de 

2022 o número deve superar 400 contratos de estágio. 

Com o aumento da demanda por professores auxiliares e por profissionais de apoio, 

contudo, tornou-se premente adotar medidas que resultem em soluções definitivas. O 

programa de estágio não pode funcionar como substituto de mão de obra, e sim como uma 

iniciativa de ensino prático e de experiência profissional para os estudantes universitários. A 

questão impõe urgência, em especial com a definição de critérios objetivos para a educação 

especial, a realização de concurso público e a implantação de um programa de capacitação 

contínua dos profissionais da educação. Frise-se que no ano letivo de 2022 o número de 

alunos com deficiência na rede municipal de ensino teve um crescimento significativo, com 

mais de 800 matrículas registradas. 
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Ademais, o problema apresenta diversas complexidades. Os alunos com deficiência, 

com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e aqueles 

com transtornos específicos de desenvolvimento (também conhecidos como transtornos 

funcionais de aprendizagem), como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), a Dislexia, a Discalculia, a Disgrafia e o Transtorno de Desenvolvimento da 

Linguagem (TDL), apresentam, cada um, demandas específicas de auxílio em sala de aula ou 

em atividades complementares nos serviços de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). 

O autista, por exemplo, necessita de abordagens comportamentais e comunicacionais 

próprias, o que exige acompanhantes formados em cursos especialmente estruturados para 

essa função. O aluno surdo requer o apoio em sala de aula de um intérprete de Libras, 

profissional que, atualmente, não é disponibilizado na rede municipal, nada obstante o 

Município ter realizado em 2022 a matrícula de cerca de 15 estudantes com deficiência 

auditiva em suas escolas. Enfim, para cada tipo de barreira ao desenvolvimento há a 

necessidade de oferecer ao estudante um auxílio adequado, revelando a importância de tratar 

o tema com prioridade, definir as competências técnicas do profissional de apoio e, 

igualmente, apontar as situações em que se faz necessária a presença de um professor 

itinerante para auxiliar o professor em sala de aula. 

 

2.2 DA CARÊNCIA DE PROFESSORES NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 

 

A educação de qualidade depende da presença de professores capacitados em sala de 

aula. Sem as lições diárias, a escola perde o seu objetivo, comprometendo o sistema de 

ensino, os fins que procura alcançar e os valores que lhe servem de fundamento. Em 

Mossoró, a dificuldade de integralizar o quadro de professores da rede pública de ensino 

constitui um problema crônico que põe em risco as finalidades da educação, eis que faltam 
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profissionais em diversas escolas e a contratação temporária através de processo seletivo não 

oferece uma solução adequada, dada a provisoriedade e a precariedade da medida. 

Não se trata de um fato controvertido. O problema é geral e de conhecimento de 

todos, ainda que afete com mais intensidade pontos específicos da rede. Na zona rural, por 

exemplo, muitas escolas apresentaram déficit em suas salas de aula no início do ano letivo de 

2022, dada a dificuldade de alocar professores temporários em unidades distantes da sede. 

O número reduzido de educadores ameaça, por sua vez, a implantação do programa 

“escola em tempo integral”, que precisa ter início com urgência. Malgrado a obrigação do 

Município de Mossoró de levar a iniciativa a 50% das escolas até o ano de 2025, conforme o 

disposto na meta 6 do Plano Municipal de Educação (Lei Municipal nº 3.298/2015), até o 

momento nenhuma unidade municipal implantou o programa. Considerando que faltam 

professores para a escola regular e, por consequência, para os programas de aprimoramento 

do ensino de qualidade, a exemplo da obrigação de se instituir a “escola em tempo integral”, 

é de se reconhecer que o problema compromete o sistema de educação e merece uma 

resposta urgente. 

Vale observar que os municípios têm a responsabilidade de estruturar os seus sistemas 

de ensino. Nos termos do art. 11, inciso I, da Lei nº 9.394/1996, cabe à gestão municipal 

“organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 

integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados”. Isso implica criar e 

manter um quadro de servidores, com leis que estabeleçam os cargos e as formas de 

provimento, ou seja, a obrigatoriedade de garantir para cada escola e para cada sala de aula a 

presença de professores. 

É de se concluir, portanto, que o déficit de educadores no sistema de ensino público 

de Mossoró constitui uma ofensa ao princípio da garantia de padrão de qualidade na 

educação (art. 206, VII, da Constituição Federal de 1988). Não há aprendizado contínuo 

quando o quadro de professores têm falhas e não consegue dar conta das necessidades da sala 

de aula, da rotatividade de profissionais, das licenças prêmio ou de saúde, da ampliação dos 

serviços pedagógicos e do crescimento estrutural da rede de ensino público. 
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2.3 DA EVIDENTE E INADIMISSÍVEL NEGLIGÊNCIA COM A EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

 

A educação especial e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) são direitos 

do aluno com deficiência e aspectos fundamentais do sistema de ensino inclusivo. A 

modalidade de educação especial visa a formação e a integração social do estudante, com 

uma atenção pedagógica prestada preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III, 

da Constituição Federal de 1988, art. 58 da Lei nº 9.394/1996 e art. 54, III, da Lei nº 

8.069/1990). 

Já o AEE contempla diversos serviços e adaptações razoáveis no ensino para atender 

às características dos estudantes, com a oferta de salas multifuncionais, de professores 

itinerantes para mediar a educação especial em cada escola, orientar a elaboração dos 

Planos Individuais de Atendimento e funcionar como professores auxiliares em sala de 

aula, de educação bilíngue em Libras, de medidas individualizadas e coletivas de 

ambientação, de planos de atendimento e projetos político-pedagógicos inclusivos, de 

capacitação de professores, de ensino do Sistema Braille e de recursos de tecnologias 

assistivas, em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso III, art. 58, caput e §§ 1º e 2º, e 

art. 60-A, todos da Lei nº 9.394/1996 e no art. 28, incisos III, IV, V, VII, X e XII, da Lei nº 

13.146/2015. 

De acordo com o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.394/1996, os serviços do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) devem ser oferecidos em todos os níveis, etapas e 

modalidades preferencialmente na rede regular de ensino. Eles têm como beneficiários os 

alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou 

superdotação e aqueles com transtornos específicos de desenvolvimento (também conhecidos 

como transtornos funcionais de aprendizagem), como o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), a Dislexia, a Discalculia, a Disgrafia e o Transtorno de 

Desenvolvimento da Linguagem (TDL). 
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE) demanda a capacitação contínua 

dos professores e dos demais profissionais da educação, com serviços e programas que 

exigem a formação de um quadro de recursos humanos especializados e de competências 

variadas, tendo em vista a multiplicidade de barreiras que limitam ou impedem o exercício do 

direito à educação por alunos com deficiência. 

Com efeito, para o regular funcionamento das atividades do AEE, o sistema de ensino 

inclusivo deve disponibilizar, em seu quadro de recursos humanos, professores 

especializados e capacitados em AEE, professores auxiliares, profissionais de apoio, 

intérpretes de Libras, guias intérpretes e equipes multidisciplinares formadas por psicólogos, 

assistentes sociais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, nos termos do art. 28, inciso 

XI, da Lei nº 13.146/2015, do art. 3º, § único, da Lei nº 12.764/2012, no art. 6º, inciso II, da 

Lei nº 12.319/2010, no art. 3º da Lei 14.254/2021 e no art. 1º da Lei nº 13.935/2019. 

Em Mossoró, todo esse arcabouço legislativo está sendo desrespeitado. Nos 

últimos meses, com o início do ano letivo de 2022, observou-se uma série de fatos que 

indignaram a comunidade mossoroense. A imprensa local noticiou, repetidas vezes, 

crianças chegando à escola e, ato contínuo, voltando para as suas casas, por falta de um 

profissional de apoio. As cenas são evidentes por si mesmas e assinalam a carência de 

recursos humanos especializados. A administração municipal vem tentando solucionar o 

problema com a contratação de estagiários, substituindo a expertise de profissionais 

especializados pela mão de obra de estudantes universitários. 

O Ministério Público documentou esses fatos nas inúmeras representações dirigidas 

por pais de alunos inconformados com a negligência dos serviços púbicos e nos relatos 

expostos em audiências extrajudiciais realizadas no âmbito dos inquéritos civis (doc. anexo). 

São denúncias que revelam falhas inadmissíveis e o fracasso da política municipal de 

educação especial, que, como assinalado, tem como principal norte a contratação de 

estagiários pagos através de bolsas de valor equivalente à metade do salário mínimo. 

Por fim, é importante ressaltar que a 4ª Promotoria de Justiça de Mossoró tentou 

celebrar um Termo de Ajustamento de Conduta com o Município de Mossoró. A proposta, 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ 

DEFESA DA EDUCAÇÃO 
Alameda das Imburanas, 850, Costa e Silva, Mossoró/RN, CEP 59625-340, Tel: (84) 9.9972-2333  

Email: 04pmj.mossoro@mprn.mp.br 

contudo, foi recusada, não existindo outra alternativa a não ser ajuizar a presente Ação Civil 

Pública (conferir documento ID nº 2747455 do Inquérito Civil nº 04.23.2354.0000005/2018-

46). 

 

3 DO DIREITO 

3.1 DO DIREITO AMEAÇADO PELA FALTA DE PROFESSORES, DE 

PROFESSORES AUXILIARES E DE PROFISSIONAIS DE APOIO EM SALA DE 

AULA 

 

A presença de professores em sala de aula constitui uma garantia vinculada ao próprio 

direito à educação. Na hipótese em destaque, o fato consubstanciado na “carência de 

professores, de professores auxiliares e de profissionais de apoio” não se separa do direito 

fundamental à educação. Afinal, sem professor não há ensino, o que leva a concluir que fato e 

direito formam, nesse caso, uma única realidade. 

Assim sendo, as estratégias da gestão municipal de Mossoró de contratar professores 

temporários no lugar de realizar concurso para professores efetivos e de admitir estagiários 

em substituição ao concurso para professores auxiliares e profissionais de apoio representam, 

na verdade, uma ofensa ao direito fundamental à educação e a todo o arcabouço 

constitucional e legal que o assegura. O que está em questão é, portanto, a própria ordem 

jurídica que protege a educação, afetando, por consequência, todos os elementos que valoram 

e regulam o ensino no Brasil. 

Em outras palavras, a falta de professores impede a realização do ato pedagógico, sua 

garantia de qualidade e a própria expansão do ensino, dificultando, como já destacado, a 

implantação do programa “escola em tempo integral” – ora, se faltam professores para a sala 

de aula regular de um turno, com muito mais razão faltam professores para estender o horário 

de atendimento para o segundo turno, introduzindo atividades pedagógicas no período da 

tarde. Já a ausência dos professores auxiliares e dos profissionais de apoio prejudica o 
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desenvolvimento da criança com deficiência e ameaça sua presença em sala de aula, não 

permitindo que ela frequente regularmente a escola, como qualquer outro aluno. 

A realização de concurso público é, portanto, um imperativo que advém do art. 205 da 

Constituição Federal de 1988, o qual estabelece 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. 

De outro modo, o art. 227, caput, da Constituição Federal de 1988 ressalta a 

prevalência dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Ele prevê que é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, dentre outros, o direito à educação, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Igual 

determinação se encontra no art. 4° da Lei 8.069/1990, que tem uma redação ainda mais 

incisiva ao estabelecer o dever de efetivação dos direitos fundamentais, inclusive o da 

educação. 

É de ressaltar, ainda, o art. 5º da Lei 9.394/1996, que dispõe que o acesso à educação 

básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 

associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. 

 

3.2 DO DIREITO À EDUCAÇÃO ESPECIAL E AO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 

AUXILIARES PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA COMO 

DESDOBRAMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DA 

NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A educação se afigura como um direito fundamental, tipificado expressamente no 

artigo 6º, caput, da Constituição Federal. Perceba-se, desde já, que a educação não se encerra 
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como uma regra constitucional hermética, pois esse direito possui um extenso tratamento 

constitucional, o qual foi pensado e escrito para comportar princípios, regras e objetivos, 

sendo que esses últimos não podem fraudar as justas expectativas depositadas pela sociedade 

no Poder Público, em que pese a realidade posta.  

Assim, dentre os princípios delineadores do ensino, estão o da igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola e o da garantia de padrão de qualidade, conforme 

preceitua o art. 206, I e VII, da Constituição Federal de 1988. 

Com fundamento nessas normas de denso conteúdo axiológico, percebe-se que a 

educação não pode ser prestada de maneira incompleta, devendo-se primar, portanto, pela 

garantia de um padrão de qualidade do ensino e pela igualdade de oportunidades em prol de 

todos os estudantes, propiciando-se a busca do pleno desenvolvimento humano e a 

preparação para o exercício da cidadania.  

A conjugação dos objetivos da educação com os seus princípios e valores aponta os 

primeiros aspectos que marcam a existência de uma escola inclusiva, voltada para todos. 

Por oportuno, torna-se proveitoso colacionar a lição de Juliana Izar Soares da Fonseca 

Segalla1 sobre o tema: 

 

“Por conseguinte, diante da fundamentalidade desse direito, 

não se pode admitir que se ofereça uma educação incompleta, que não 

atenta para além do aspecto cognitivo, já que é determinação 

constitucional a busca pelo pleno desenvolvimento humano e a 

preparação para o exercício da cidadania. 

A escola inclusiva, que é uma escola de TODOS, ensina não 

apenas conhecimento técnico-científico, mas valores, princípios e 

atitudes. Ensina a viver junto, a conviver em ambiente de tolerância e 

harmonia em meio à diversidade.” (grifos acrescidos) 

 

 
1 SEGALLA, Juliana Izar Soares da Fonseca. Direito à educação. In: FERRAZ, Carolina Valença, [et al.] . 

Manual dos direitos da pessoa com deficiência. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 132. 
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A par desse entendimento, Lauro Luiz Gomes Ribeiro2 tece considerações acerca da 

ideia de educação inclusiva, conforme lição abaixo transcrita: 

 

“A educação inclusiva constitui paradigma educacional 

fundamentado na conjugação da igualdade e da diferença como 

valores indissociáveis. Não é depositar todos os alunos com 

deficiência em classe regular, mas sim, preparar o professor, a escola, 

os pais, a participarem para dar o suporte necessário ao aluno, a obter 

o envolvimento comunitário. Mudar a mentalidade reinante de que o 

aluno é um ser sem conteúdo intelectual e que receberá todas as 

informações prontas na escola. 

Pelo paradigma da inclusão, é a escola que deve ser capaz de 

acolher alunos com todas as suas particularidades, garantindo uma 

educação de qualidade, que pressupõe atendimento compatível com 

as habilidades, necessidades e expectativas do aluno. É adaptar a 

escola às pessoas e não o contrário.” (grifos acrescidos) 

 

Convém ressaltar, portanto, que o direito à educação inclusiva deriva diretamente dos 

princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, 3º, IV, e 5º, caput, da 

Constituição Federal de 1988). Ademais, há referência ao oferecimento de serviço 

educacional especializado às pessoas com deficiência, com preferência pela matrícula na rede 

regular de ensino (art. 208, III, da Constituição Federal de 1988). Também a Constituição do 

Estado do Rio Grande do Norte assegura o “atendimento educacional especializado ao 

portador de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (art. 138, III). 

As expressões “atendimento educacional especializado” (art. 208, III, da Constituição, 

e art. 4º, III, da Lei nº 9.394/96) e “educação especial” (art. 2º, parágrafo único, inciso I, “a”, 

da Lei nº 7.853/89, art. 58 da Lei nº 9.394/96, e art. 1º, parágrafo único, da Resolução 

CNE/CEB nº 2/2001), aliás, devem ser sempre compreendidas na perspectiva da educação 

inclusiva, justamente por não serem capazes de – por si sós – exprimir com razoável 

 
2 RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 1ª Edição. São Paulo: Editora 

Verbatim, 2010, p. 66/67. 
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fidedignidade o propósito inclusivo do sistema educacional, especialmente no que se refere à 

pessoa com deficiência3. 

O termo “educação inclusiva”, evidentemente mais adequado aos seus propósitos, foi 

propositadamente adotado pela Convenção da Organização das Nações Unidas sobre Direitos 

das Pessoas com Deficiência. O tratado, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo 

Decreto nº 6.949/20094, impõe aos Estados Partes, em seu artigo 24, a obrigação de instituir o 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis. É nítida a intenção de utilizar o sistema 

educacional como uma das ferramentas postas ao alcance do objetivo plasmado no artigo 3 

da Convenção, que consagra o princípio da plena e efetiva participação e inclusão da pessoa 

com deficiência na sociedade. 

A recusa injustificada – ou mesmo a suspensão ou o cancelamento – da matrícula de 

aluno com deficiência é conduta seriamente contrária ao ordenamento jurídico nacional5 e 

recebe tutela até mesmo do Direito Penal (em superação aos óbices impostos pelo princípio 

da ultima ratio), configurando a conduta típica prevista no art. 8º, inciso I, da Lei nº 

7.853/89. 

Sob tal perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LINDB (Lei 

nº 9.394/96) trata da educação especial em seus arts. 58 e seguintes, evidenciando o dever 

fundamental do Estado de pôr tal serviço educacional à disposição do infante com deficiência 

desde o seu nascimento, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 58, § 3º). No 

mesmo sentido, a Lei 7.853/89, em seu art. 2º, inciso I, alínea “a”, garante às crianças com 

deficiência o direito à educação precoce. Por fim, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

prevê, em seu art. 54, inciso III, a garantia de “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.  

 
3 Embora seja amiúde mais adequada a expressão “educação inclusiva”, há de se perceber que os termos 

“educação especial” ou “atendimento educacional especializado”, na verdade, não têm – nem pretendem ter – o 

mesmo conteúdo da primeira, com ela não se confundem; foram cunhadas para enfatizar as adaptações que se 

fazem necessárias para a prestação do serviço educacional às pessoas com deficiência (sendo este 

marcadamente inclusivo ou não). 
4 O Tratado se submeteu ao trâmite do art. 5º, §3º, da Constituição Federal. Consiste em norma formal e 

materialmente constitucional. 
5 Rechaçada também pelo art. 1º, III, do Decreto nº 7.611/2011. 
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Atualmente, a educação6 é de prestação obrigatória para os alunos de quatro a 

dezessete anos, de acordo com o art. 208, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 59/2009. 

Note-se, a esse ponto, que os mesmos nobres fundamentos constitucionais que 

justificam o surgimento da noção de educação inclusiva impõem a devida estruturação 

do sistema de ensino (público ou privado) para a eficaz prestação do serviço 

educacional às pessoas com deficiência. Hão que ser derrubadas quaisquer barreiras 

(arquitetônicas ou não) capazes de frustrar a diretriz constitucional de oferecimento de 

educação a todos. 

A deficiência, por não poder qualificar pessoas7, não pode, tampouco, ser a causa de 

diferenciações negativas no serviço de ensino. Trata-se de aplicação basilar do princípio da 

isonomia em sua vertente material. 

A “Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Pessoas Portadoras de Deficiências”, realizada na Guatemala, quando da 

Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos – OEA (Convención 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas com discapacidad, apobada em la primera sesión plenária, celebrada el 7 de junio 

de 1999), firmou que “deficiência” significa uma restrição física, mental ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais 

atividades essenciais à vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. 

O conceito legal de pessoa com deficiência restou pacificado, contudo, com o advento 

da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). O art. 2º da referida lei 

considera “pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas”, um conceito aberto e que não admite rol taxativo, eis que dependente de 

 
6 Especial, inclusiva, ou não. Não importa o adjetivo que a qualifique. 
7 Lembram-se os motivos que levaram à superação do termo designativo “deficiente”. 
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uma análise caso a caso e de uma interpretação que pondere a evolução do conhecimento 

acerca da condição humana. 

Desse modo, o art. 2º da Lei nº 13.146/2015 abrange no conceito de pessoa com 

deficiência uma diversidade muito grande de situações e institui, assim, uma esfera ampla de 

proteção de direitos fundamentais, inserindo nela, por exemplo, os educandos com 

transtornos específicos de desenvolvimento, também definidos como transtornos funcionais 

de aprendizagem, a exemplo do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

da Dislexia, da Discalculia, da Disgrafia e do Transtorno de Desenvolvimento da Linguagem 

(TDL). 

Ora, assim como o conceito de pessoa com deficiência é uma ideia aberta, o rol de 

beneficiários da proteção também apresenta essa característica. Os arts. 4º, III, 58, 59 e 60 da 

Lei nº 9.394/1996 dispõem acerca dos “educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. A primeira condição citada, o 

educando com deficiência, já contempla as múltiplas circunstâncias de impedimento para 

uma participação plena e efetiva na sociedade. 

Tanto isso é verdade que, ao longo do tempo, o rol meramente exemplificativo dos 

arts. 4º, III, 58, 59 e 60 da Lei nº 9.394/1996 vem sendo ampliado com o surgimento de 

novas leis e de novos entendimentos acerca da pessoa com deficiência e de sua condição 

humana, sendo oportuno citar a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e, mais recentemente, a 

Lei nº 14.254/2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com 

dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro 

transtorno de aprendizagem.  

Impende destacar que a não prestação do serviço de educação inclusiva implica 

segregar as crianças e os adolescentes portadores de necessidades especiais. Ora, a 

discriminação no caso ocorre de forma institucionalizada porque, apesar de ser do 

conhecimento do governo a presente problemática, não ocorre a disponibilização dos 

serviços, ensejando sérios prejuízos à liberdade fundamental do indivíduo.  
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Especificamente, nesse contexto, a tutela constitucional é expressa, inclusive 

determinando a prestação assistencial objetivando sua integração à vida comunitária (art. 

203, IV), sendo que o art. 208, inciso III, prevê o dever do Estado de prestar educação 

especial aos portadores de deficiência. Dessa feita, a contratação de professores auxiliares, 

quando necessária, é obrigatória. 

Tal conclusão encontra fundamento numa série de dispositivos legais. A Lei nº 

13.146/2015 tornou expressamente obrigatória a oferta de professores auxiliares e de 

profissionais de apoio (inclusive intérprete de Libras) nas redes de ensino, tanto pública 

quanto privada, como determinam os arts. 27 e 28, incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, 

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, parágrafo primeiro, da referida norma. Igual 

determinação se encontra no art. 58, parágrafo 1º, da Lei nº 9.394/96, no art. 3º, IV, e 

parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012 e no art. 3º da Lei 14.254/2021. 

Com efeito, o art. 3º, IV, e parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012 

estabelece ser direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso à educação e ao 

ensino profissionalizante, devendo receber, inclusive, um acompanhante especializado em 

sala de aula sempre que necessário. Já o art. 3º da Lei 14.254/2021 garante a oferta de serviço 

de acompanhamento direcionado à dificuldade do aluno com dislexia ou Transtorno do 

Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. 

Por fim, vale destacar dois outros dispositivos legais: a) a Lei nº 

12.319/2010, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais – Libras, sendo exigido para atuar na educação básica que o profissional tenha ensino 

médio completo e certificado de proficiência em Libras (nesse sentido, conferir também o art. 

28, parágrafo 2º, I e II, da Lei nº 13.146/2015); b) a Lei nº 13.935/2019, cujo art. 1º dispõe 

que “as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço 

social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por 

meio de equipes multiprofissionais”. 

Mais conclusivamente, a obrigação de disponibilizar professores auxiliares e 

profissionais de apoio deriva diretamente do princípio da isonomia. Negar o professor 
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auxiliar quando o aluno com deficiência necessita de seu apoio representa um 

comportamento acintosamente ofensivo ao direito fundamental à educação e, também, aos 

fundamentos que lastreiam a própria existência do Estado brasileiro. Na prática, destitui do 

sujeito o direito de aprender, estabelecendo uma insidiosa desigualdade. 

Há vasta produção normativa infralegal8 sobre a educação inclusiva no ordenamento 

jurídico pátrio, notadamente no Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 (que revogou o 

Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008), na Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro 

de 2009, e na Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de fevereiro de 2001, que estabelece 

“diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica”, de acordo com as suas 

disposições preambulares. Esse conjunto de diplomas prescreve uma série de obrigações 

específicas para os estabelecimentos de ensino, tendo em vista a efetivação da educação 

inclusiva e a estruturação de um sistema de apoio amplo, em especial por meio da figura do 

professor auxiliar. 

A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de fevereiro de 2001, prevê, em seu art. 8º, IV, 

algumas medidas de adaptação a serem adotadas pelas instituições de ensino: 

 

Art. 8º. As escolas da rede regular de ensino devem prever e 

prover na organização de suas classes comuns: 

(...) 

IV – serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, 

nas classes comuns, mediante: 

 
8 É de considerar também a relevância da legislação do Município de Mossoró, em especial a Lei Municipal nº 

2.819/2012, que dispõe sobre a garantia de prioridade de vagas nas creches e escolas públicas municipais aos 

filhos de deficientes próximas de suas residências, a Lei Municipal nº 2.822/2012, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino, público e privado, disponibilizarem carteiras escolares 

destinadas a alunos com deficiência, a Lei Municipal nº 2.834, de 10 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o 

treinamento de servidores que lidam com crianças com deficiência na cidade de Mossoró, a Lei Municipal nº 

3.567, de 12 de julho de 2017, que institui a política municipal dos direitos da pessoa com transtorno de 

espectro autista, a Lei Municipal nº 3.298/2015, que institui o Plano Municipal de Educação, a Lei Municipal nº 

3.657/2018, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e 

Região, a Lei Municipal nº 3.661/2018, que assegura a matrícula para o aluno portador de deficiência 

locomotora na escola municipal mais próxima de sua residência, a Lei Municipal nº 3.767/2020, que institui a 

criação das escolas da rede municipal de educação bilíngue para surdos no âmbito do Município de Mossoró e a 

Lei Municipal nº 3.894/2021, que reconhece como utilidade pública municipal a Associação dos Surdos de 

Mossoró e Região – ASMOR; 
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a) atuação colaborativa de professor especializado em 

educação especial; 

b) atuação de professores- intérpretes das linguagens e 

códigos aplicáveis; 

c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes 

intra e interinstitucionalmente; 

d) disponibilização de outros apoios necessários à 

aprendizagem, à locomoção e à comunicação. (grifos acrescidos) 

 

Também o Decreto nº 7.611/2011 justifica a obrigatoriedade da contratação de 

professores auxiliares, notadamente pelo disposto em seu art. 1º, inciso VI: 

 

Art. 1º O dever do Estado com a educação das pessoas 

público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

(…) 

VI — adoção de medidas de apoio individualizadas e 

efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena. 

 

No mesmo sentido dispõe o art. 10, inciso VI, a Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de 

outubro de 2009: 

 

Art. 10. O projeto pedagógico da escola de ensino regular 

deve institucionalizar a oferta do AEE prevendo na sua organização: 

(...) 

VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no 

apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e 

locomoção; 

 

O custeio com a contratação de professor auxiliar e de profissionais de apoio deve ser 

responsabilidade da instituição de ensino, de acordo com ensinamento de Fávero (2004, p. 

68)9. Segundo a autora, no caso “de escolas públicas, isso pode ser feito através da 

 
9 FÁVERO, Eugênia A. G. Direitos das pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: WVA, 2004. 
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contratação, por concurso, para funções auxiliares, por meio de convênios ou até de 

voluntários” (2004, pp. 68-69). 

Com o escopo de demonstrar que os argumentos até então expendidos encontram 

guarida nos tribunais pátrios, calha colacionar os seguintes precedentes: 

   

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança - Menor 

portadora de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - 

TDAH (CID 10: F.90 + F.70.1) - Pretensão consistente na 

disponibilização de professor auxiliar durante a realização das 

atividades escolares – Possibilidade – - Acesso a atendimento 

educacional especializado consagrado constitucionalmente e no plano 

infraconstitucional - Inteligência dos artigos 227 e 208, III, da CF; 

artigo 54, III, do ECA; artigo 4º, III, da Lei nº 9394/1996; artigo 28, 

XI e XVII, da Lei nº 13.146/2015 e artigo 3º, IV, 'a', da Lei nº 

12.764/2012 - Necessidade ratificada em relatório médico – 

Disponibilização, contudo, que não se dá em caráter de exclusividade, 

sob pena de prevalecer o interesse do menor em detrimento dos 

demais alunos em idêntica condição - Precedentes desta C. Câmara 

Especial – Imposição que não caracteriza ingerência indevida do 

Poder Judiciário na Administração Pública. Súmulas 63 e 65 deste 

Eg. Tribunal de Justiça -Precedentes desta C. Câmara Especial – 

Remessa necessária não provida. (TJSP;  Remessa Necessária Cível 

1002074-80.2021.8.26.0452; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; 

Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Piraju - 2ª Vara; Data do 

Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022). 

 

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – 

AUTISMO – Pretensão de compelir o Poder Público à 

disponibilização de professor auxiliar de educação especial para o 

acompanhamento do primeiro apelante em sala de aula, bem como a 

condenação da segunda apelante ao pagamento de indenização por 

danos morais, em razão do indeferimento do pedido administrativo – 

Sentença de procedência em parte da ação, para condenar a segunda 

apelante a disponibilizar ao primeiro apelante um professor auxiliar 

habilitado, sem regime de exclusividade, enquanto perdurar a sua 

situação de necessidade (Transtorno do Espectro Autista), julgando 

improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos 
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morais – Pleito de reforma da sentença pelo primeiro apelante para a 

condenação da segunda apelante ao pagamento de indenização por 

danos morais – Pleito de reforma da sentença pela segunda apelante 

para a improcedência total da ação – Não cabimento de ambas as 

apelações – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – Primeiro 

apelante, criança de 11 (onze) anos de idade, que é portador de 

"Transtorno do Espectro Autista" – Interpretação sistemática dos arts. 

1º, III; 6º; e, 227, todos da CF, conjuntamente com a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 

Federal nº 6.949, de 25/08/2.009) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1.990) – Primeiro 

apelante tem direito ao acompanhamento de professor especializado 

nos termos do art. 3º da Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno Espectro Autista (Lei Federal nº 12.764, de 

27/12/2.012) – DANOS MORAIS – requerimento para o 

acompanhamento de professor especializado junto à secretaria da 

escola foi indeferido no dia 02/09/2.019 – Tutela de urgência foi 

deferida pela d. magistrada em 10/02/2.020, determinando a 

disponibilização do professor auxiliar especializado pela segunda 

apelante – Primeiro apelante que ficou sem o auxílio de professor 

especializado por apenas três messes do calendário letivo, tempo este 

que não foi capaz de prejudicar o desenvolvimento da criança ao 

ponto de ensejar em condenação ao pagamento indenização de danos 

morais – Ausência de qualquer ocorrência de discriminação ou que 

tenha acarretado déficit de aprendizado e de relacionamento social do 

primeiro apelante – Sentença mantida – APELAÇÕES e REMESSA 

NECESSÁRIA não providas. Majoração dos honorários advocatícios, 

em segunda instância, em R$ 500,00 (quinhentos reais), além dos R$ 

1.000,00 (um mil reais) já fixados por equidade em sentença, em 

desfavor da segunda apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 

TJSP;  Apelação Cível 1001202-14.2019.8.26.0233; Relator 

(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito 

Público; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 18/05/2022; 

Data de Registro: 18/05/2022). 

 

REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. 

Criança portadora de autismo, estudante da rede municipal de ensino. 

Pretensão de fornecimento, pelo Município, de professor auxiliar e 

cuidador exclusivos para o acompanhamento do infante no ambiente 

escolar. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, 

determinando ao ente municipal a disponibilização de professor 

auxiliar e cuidador, porém, sem imposição de que o atendimento seja 
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prestado ao autor em regime de exclusividade. Decisum que não 

comporta reparo. Laudo pericial que concluiu que o aluno pode 

frequentar escola de ensino regular, devendo ali receber 

acompanhamento por professor auxiliar e cuidador não exclusivos. 

Direito fundamental à educação das crianças e adolescentes com 

necessidades especiais. Previsão pela Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional. Princípios da isonomia e da dignidade 

da pessoa humana, que determinam gestão educacional direcionada à 

plena e efetiva inclusão de alunos nestas condições. Ausência de 

violação à autonomia administrativa e à separação dos Poderes. 

Possibilidade do professor auxiliar e do cuidador designados de 

assistirem outros discentes que deles necessitem e pertençam à 

mesma escola em que está o requerente. Remessa necessária não 

provida. (TJSP;  Remessa Necessária Cível 1015808-

74.2019.8.26.0224; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara 

Especial; Foro de Guarulhos - Vara da Infância e da Juventude, 

Protetiva e Cível; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 

27/05/2022). 

 

Remessa necessária – Infância e Juventude – Disponibilização 

de professor auxiliar – Menor diagnosticado com deficiência 

intelectual moderada com comprometimento do comportamento - 

Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou determinação de 

políticas públicas – Reserva do possível afastada – Medida protetiva 

que se mostra necessária e adequada ao caso – Ausência de 

exclusividade no fornecimento do profissional especializado em sala 

de aula – Multa cominatória – Possibilidade – redução e fixação de 

teto para sua incidência - Honorários advocatícios arbitrados de 

acordo com os parâmetros ditados pelo art. 85, §§ 2º e 8º, do Código 

de Processo Civil – Remessa necessária parcialmente 

provida. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1009530-

73.2021.8.26.0099; Relator (a): Guilherme Gonçalves Strenger (Vice 

Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Bragança 

Paulista - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.; Data do Julgamento: 

30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022). 

 

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de 

segurança. Insurgência da Fazenda Estadual contra sentença 

concessiva da ordem, que lhe condenou a disponibilizar professor 

auxiliar a criança portadora de autismo infantil (CID-10 F84.0), 

estudante da rede pública estadual de ensino. Irresignação fazendária 

que não prospera. Comprovada a necessidade da assistência 
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educacional pleiteada. Direito fundamental à educação das crianças e 

adolescentes com necessidades especiais. Previsão pela Constituição 

Federal e legislação infraconstitucional. Princípios da isonomia e da 

dignidade da pessoa humana, que determinam gestão educacional 

direcionada à plena e efetiva inclusão de alunos nestas condições. 

Ausência de violação à autonomia administrativa e à separação dos 

Poderes. Mantida, tal como estabelecido na sentença, a possibilidade 

de compartilhamento do professor auxiliar com outros discentes. 

Remessa necessária e recurso de apelação da Fazenda Estadual não 

providos. (TJSP;  Apelação / Remessa Necessária 1007019-

36.2021.8.26.0606; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara 

Especial; Foro de Suzano - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 

30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022). 

 

A questão ficou pacificada com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 

5357 MC, de relatoria do ministro Edson Fachin, que considerou, em julgado de 09/06/2016, 

serem constitucionais os arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 

13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE 

OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. 

CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, 

caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade 

como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a 

dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da 

própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os 

níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico 

pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. 

Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos 

dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica 

nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 

203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e 

igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade 

não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra 

histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não 
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satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se 

esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, 

mas engloba também a previsão normativa de medidas que 

efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O 

enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência 

cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como 

novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e 

com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja 

promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A 

Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento 

e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não 

apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar 

sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades 

que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em 

seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do 

julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por 

unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por 

maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, 

improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 

5357 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado 

em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-

11-2016 PUBLIC 11-11-2016). 

 

Em suma, os professores especializados em AEE, os professores auxiliares e os 

profissionais de apoio são profissionais indispensáveis à educação especial e ao sistema 

de ensino inclusivo. Cada um exerce funções essenciais para os alunos com deficiência. 

Os primeiros realizam o atendimento suplementar e complementar em salas 

multifuncionais. Por sua vez, os professores auxiliares são itinerantes e seguem para a 

escola que apresenta demanda com o objetivo de orientar a sala de aula, elaborar os 

planos individuais de atendimento e conferir suporte ao professor da turma. Já os 

profissionais de apoio exercem serviços diversos segundo as necessidades de cada 

criança e de cada adolescente, auxiliando na interpretação das aulas, no 

acompanhamento em sala de aula, na locomoção, na alimentação e na higiene. 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ 

DEFESA DA EDUCAÇÃO 
Alameda das Imburanas, 850, Costa e Silva, Mossoró/RN, CEP 59625-340, Tel: (84) 9.9972-2333  

Email: 04pmj.mossoro@mprn.mp.br 

Por tais razões, a presente pretensão deve ser julgada procedente, a fim de determinar, 

por provimento jurisdicional de cunho mandamental, que o demandado realize concurso 

público para a contratação de professores para o ensino regular, de professores especializados 

em AEE, de professores auxiliares e de profissionais de apoio em quantidade suficiente para 

atender à demanda verificada pela rede municipal de ensino de Mossoró. 

 

3.3 DA DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA  

 

O Estado tenta, por vezes, imiscuir-se de suas obrigações alegando que o Poder 

Judiciário, ao conferir as medidas necessárias para regularizar situação caótica, está em 

verdade invadindo a discricionariedade administrativa, não respeitando a divisão de poderes, 

não observando os critérios da conveniência e oportunidade do administrador. 

Sem razão, porém.  A teoria clássica da repartição de funções estatais reservou ao 

Poder Executivo as funções de gerenciamento da “res” pública e prestação de serviços à 

comunidade. Contudo, para o bom desempenho dessas funções e o alcance efetivo de suas 

finalidades, a Administração Pública tem assegurada uma posição de supremacia em relação 

aos administrados com a existência de diversos poderes da administração. Essa posição 

hierarquicamente superior da Administração Pública deve coadunar-se com as regras básicas 

de um Estado de Direito e vislumbra, sempre, o interesse público, não podendo se confundir 

com arbítrio. 

Relevante ponderar que a Administração Pública deve, assim como todos os 

administrados, total obediência ao primado da Constituição e da legalidade. Dessa maneira, 

os poderes exercidos pelo administrador público são norteados e regrados pelas normas 

constitucionais e legais, mesmo nas hipóteses em que o ordenamento jurídico permite uma 

maior interação da vontade subjetiva da administração na formação do ato administrativo. 

Segundo lição de Hely Lopes Meirelles, poder discricionário não se confunde com 

poder arbitrário: “Discricionariedade e arbítrio são atitudes inteiramente diversas. 

Discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei; 
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arbítrio é ação contrária ou excedente da lei. Ato discricionário, quando autorizado pelo 

direito, é legal e válido; ato arbitrário é sempre ilegítimo e inválido” (Direito Administrativo 

Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 1991, página 98). Ademais: “só a Justiça poderá 

dizer da legalidade da invocada discricionariedade e dos limites de opção do agente 

administrativo” (obra citada).  

O que é aqui tratado, pondere-se de passagem, não cuida de mera opção do 

administrador, mas total omissão que afronta as normas constitucionais e legais. O 

administrador, por óbvio, não pode optar pelo nada fazer e observar passivamente o 

sofrimento alheio, agindo de forma omissa e ineficiente. 

Quando o Magistrado em sua função jurisdicional determina a observância das 

condições necessárias para reverter quadro prejudicial à educação das crianças e adolescentes 

portadoras de necessidades especiais, não se encontra à evidência exorbitando. O Estado sim, 

é que exorbita, ao negar até o básico. Com certeza, repise-se, não se encontra no âmbito da 

conveniência e oportunidade do administrador dar ou não o básico, ou seja, fazer ou não 

permanecer situação que pode levar ao dano irreparável à educação inclusiva de crianças e 

adolescentes com necessidades especiais. 

O lugar da criança com deficiência é na escola, assim como qualquer outra 

criança. A exemplo de todos os alunos, ela é sujeito de aprendizagem. 

Assim, quando o Poder Judiciário atua na avaliação de determinados interesses 

públicos, o faz na condição de revisor da violação de direitos subjetivos e coletivos que deles 

derivam, impedindo omissões e desvios administrativos. Desnudados os limites da 

discricionariedade, não pode o Judiciário, a pretexto de garantir o equilíbrio do Estado, 

furtar-se de sua função de órgão revisor da violação de direitos, mas deve pronunciar a cada 

caso o Direito. A Carta Federal, pondere-se, estabeleceu o princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional. A ação civil pública, em tal contexto, busca a submissão da 

Administração à legalidade. 

Em suma, o caso cuida de inércia injustificável, não se trata de poder de eleição pelo 

autor ou pelo Judiciário de diretrizes governamentais, mas de reverter situação calamitosa e 
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dramática. Portanto, não há ingerência indébita no poder executivo. Não há, pois, violação ao 

disposto no art. 2o da Constituição Federal de 1988. 

Ora, o administrador não tem a discricionariedade, em consequência, para deixar de 

cumprir suas tarefas constitucionalmente previstas, não existindo, pois, liberdade neste 

aspecto, mas dever do Estado e direito do cidadão. 

 

4 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE 

ANTECIPADA E EM CARÁTER INCIDENTAL 

 

Ainda sob a ótica do direito instrumental e buscando conferir maior efetividade ao 

processo, a presente demanda tem espeque no artigo 213 do Estatuto da Criança e de Adolescente, 

que autoriza a concessão de tutela antecipada quando presentes os requisitos do relevante 

fundamento da demanda e o justificado receio da ineficácia do provimento final, senão vejamos: 

 

Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento. 

§ 1° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 

receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. 

§ 2° O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na 

sentença, impor multa diária ao réu,  independentemente de pedido do 

autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo 

razoável para o cumprimento do preceito.  

§ 3° A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da 

sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se 

houver configurado o descumprimento. 

 

Além disso, o artigo 12 da Lei nº 7.347/85 autoriza a concessão de medida de 

urgência em sede de ação civil pública: “Poderá o Juiz conceder mandado liminar, com ou 

sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. 
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Somado a tudo isso, a Lei n°13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil – 

estabeleceu nos arts. 294 e seguintes as regras gerais da tutela provisória, gênero do qual 

fazem parte a tutela de urgência e a tutela de evidência. Tal instituto processual se ocupa, 

dentre outros fins, de acolher situações emergenciais, como a hipótese dos autos, em que a 

normal tramitação do processo e o decurso temporal que lhe é inerente podem acarretar, sem 

uma medida judicial adequada, prejuízo irreparável ao desenvolvimento educacional dos 

alunos matriculados na rede pública de ensino de Mossoró. 

Nesse particular, verifica-se que a tutela de urgência, tratada nos arts. 300 a 310 do 

CPC, consiste numa tutela provisória que pode ser requerida e concedida em caráter 

antecedente ou incidental, de forma antecipada ou cautelar. 

Assim, o art. 300 do CPC permite a concessão da tutela de urgência quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, in litteris: 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

[...] 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia. (grifo nosso) 

 

Necessário, portanto, demonstrar o fumus boni iuris (quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo). 

In casu, o fumus boni iuris se evidencia da argumentação exarada nesta peça e de todo 

arcabouço documental anexo. As crianças e os adolescentes têm direito à educação de 

qualidade, o que não é possível quando há uma deficiência crônica no quadro de professores 

da Secretaria de Educação do Município de Mossoró. É certo que o direito fundamental à 

educação é violado quando há ausência de professores em sala de aula e, com muito mais 

razão, quando o aluno é impedido de frequentar a sala de aula em razão da falta de 
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professores auxiliares ou de profissionais de apoio. De fato, indubitavelmente, o ordenamento 

jurídico pátrio tutela o direito invocado, com prioridade absoluta, na seara constitucional e 

legal. 

Quanto ao periculum in mora, também é evidente a sua existência na medida em que 

até o presente momento, após quase três meses do início do ano letivo de 2022, o 

MUNICPÍPIO DE MOSSORÓ ainda não providenciou as condições necessárias para as 

crianças com deficiência frequentarem a sala de aula, eis que o processo de contratação de 

estagiários é lento, sofre as limitações institucionais e legais do trabalho de aprendizado e 

demanda um grande número de estudantes, com mais de 400 vagas disponibilizadas. 

Mais uma vez, é de observar que o programa de estágio não pode ser usado para 

substituir a expertise de profissionais especializados. Há risco não somente ao processo 

educacional em si, mas, por via reflexa, à própria saúde das crianças e dos adolescentes 

portadores de necessidades especiais da rede pública municipal de ensino de Mossoró, que, 

atualmente, encontram-se sem a prestação do serviço adequado, ou seja, sem o devido 

acompanhamento do professor auxiliar e dos profissionais de apoio. 

Dessa feita, não é possível deixar perpétua a situação exposta, pois os danos e as 

violações de direitos estão se repetindo a cada momento, seja com relação aos autistas, seja 

com relação aos portadores de TDAH, de paralisia cerebral, de surdez, entre outros, eis que 

perdem a oportunidade de uma melhor adaptação com o meio e os consequentes progressos e 

qualidade de vida. 

Ademais, é de conhecimento geral que o Município de Mossoró está patrocinando a 

festa “Mossoró Cidade Junina 2022”, com uma programação que se inicia no dia 4 de junho e 

se estende até o dia 25 de junho. O evento conta com muitos shows de artistas famosos, 

alguns com cachês elevados, a exemplo Wesley Safadão, que se apresentará no dia 9 de 

junho, e Xandy Avião, que cantará no dia 16 de junho. Apenas essas duas atrações somam 

uma despesa de cerca de R$ 1 milhão. 

O “Mossoró Cidade Junina” é um evento anual que mobiliza toda a sociedade, tendo 

grande relevância para a cidade. Contudo, a realização de shows milionários num momento 
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inoportuno, em especial quando o Município enfrenta uma crise grave em seu sistema de 

ensino e, além disso, lida com muitas dificuldades nos serviços públicos de saúde e 

assistência social, constitui uma ofensa aos interesses dos cidadãos e um claro prejuízo ao 

erário público, sendo urgente cancelar os contratos onerosos. 

É certo fazer festas tradicionais, porém não por meio de despesas milionárias. É certo 

promover uma tradição, porém não através de soluções que ofendem a moralidade 

administrativa e o princípio da eficiência, desafiando as forças do art. 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988. 

Com certeza, não há o que festejar quando há crianças sem aulas. Não é devido pagar 

altos cachês a artistas de fama nacional se faltam recursos para contratar professores 

auxiliares e profissionais de apoio, adotando soluções temporárias, ineficientes e incapazes 

de garantir a educação de qualidade. Mossoró vive um impasse que já dura muitos anos. Uma 

festa não é a resposta para os problemas crônicos da administração pública. Não há 

razoabilidade num evento dispendioso quando o município se encontra mergulhado em 

deficiências nos serviços públicos. 

Recentemente, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça suspendeu um show sob 

igual argumento: 

 

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 3099 - MA 

(2022/0114603-0) 

 

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ 

REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

INTERES. : MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM 

PROCURADOR : KATHERYNNE RESENDE ABREU DIAS - 

MA018133 

 

DECISÃO 
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Cuida-se de suspensão de segurança proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO contra 

decisão proferida pelo desembargador relator no Agravo Interno n. 

0807821-03.2022.8.10.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão. 

Pontua que o Ministério Público do Estado do Maranhão 

ajuizou a Ação Civil Pública n. 0800283-36.2022.8.10.0140 na 

Comarca de Vitória do Mearim, destacando, ainda, que a demanda diz 

respeito à incompatibilidade da realização de evento festivo de grande 

magnitude, show do artista renomado Wesley Safadão, com recursos 

públicos, apesar de serviços públicos básicos e essenciais não serem 

ofertados de forma eficiente, produzindo prejuízos incalculáveis ao 

erário público. 

Em primeira instância, foi deferida a medida de urgência no dia 

11 de abril de 2022. Na sequência, o município interpôs o Agravo de 

Instrumento n. 0807821- 03.2022.8.10.0000, tendo sido concedido o 

efeito suspensivo na data de ontem, o que resultou na permissão de 

realização do show do cantor em foco, amanhã, dia 24 de abril de 

2022. 

Argumenta que há comprometimento de função típica de 

Estado, do devido exercício das funções da administração pelas 

autoridades constituídas, em razão da lesão à economia pública, porque 

o Município de Vitória do Mearim é pobre, pertencente a um dos 

Estados da Federação com a menor renda per capita, cujo índice de 

desenvolvimento humano – IDH é baixíssimo. 

Em suma, a parte requerente requer que: 

 

a) a suspensão da liminar concedida pelo Desembargador 

Kleber Costa Carvalho nos autos do Agravo de Instrumento nº 

0807821-03.2022.8.10.0000, com fundamento no art. 4º da Lei n.º 

8.437/92, conferindo-lhe efeito suspensivo liminar, com fulcro no art. 

4º, § 7º, da mesma Lei, eis que demonstrada a plausibilidade das 

razões invocadas e a extrema urgência da concessão da medida, já que 

os efeitos nefastos decorrentes da manutenção da decisão impugnada 

se agravam com o decurso do tempo, em face da data marcada para a 

realização do show do cantor Wesley Safadão (o próximo dia 24 de 

abril de 2022, no Município de Vitória do Mearim), a fim de que sejam 

restabelecidos os efeitos da decisão de 1º grau, proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 0800283- 36.2022.8.10.0140; b) a declaração de 

que a suspensão vigorará até o trânsito em julgado da decisão de 

mérito da Ação Civil Pública nº 0800283-36.2022.8.10.0140, haja 

vista o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei n.º 8.437/92.  
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O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim se 

pronunciou sobre a questão controvertida:  

 

No tocante aos requisitos de admissibilidade recursal, constato 

que o agravo é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único) e 

tempestivo, encontrando-se devidamente instruído de acordo com o 

artigo 1.017 do CPC, sendo o caso, portanto, de deslindar, desde logo, 

os meandros da controvérsia atinente à pretensão de suspensão dos 

efeitos da decisão agravada. 

[...] 

Isso porque, à primeira vista, a mim parece que o juízo de base 

partiu de premissa equivocada ao considerar como suficiente para 

deferir a tutela antecipada, sem oitiva da parte contrária, o mero fato 

de tramitarem perante a Comarca outras ações contra a Fazenda 

Pública Municipal alegando a ausência de adoção de políticas 

públicas por parte da Gestão Municipal direcionadas ao atendimento 

dos serviços públicos básicos e essenciais. 

[...] 

Como se vê, portanto, ao fundamentar que “o que está em voga 

é simplesmente a incompatibilidade do gasto pretendido pelo 

Município com as prioridades orçamentárias locais” a decisão 

objurgada ingressou indevidamente na esfera de atuação 

preponderante de outro Poder, o que, ao menos num juízo de cognição 

superficial, evidencia violação ao princípio da separação de poderes. 

[...] 

In casu, a intromissão, em sede cautelar, na esfera de autuação 

de outro Poder - sem sequer ter sido oportunizada manifestação prévia 

do Município - não se deu para assegurar a adoção de política pública 

específica e concreta com o fito de garantir direito fundamentais, uma 

vez não há demonstração efetiva de que a quantia de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) comprometerá a execução de outra política 

pública municipal destinada à garantia de direitos fundamentais de 

maior relevância social. 

[...] 

Por fim, o risco da demora resta caracterizado na medida em 

que o show do cantor “Wesley Safadão” está contratado para ser 

realizado dia 24 de abril de 2022, ou seja, tal circunstância confere 

grave risco de perecimento do resultado útil do processo para o ente 

público. 

[..] 
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Ante todo o exposto, presentes os requisitos autorizadores da 

medida de urgência vindicada, DEFIRO o pedido de atribuição de 

efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. 

 

É, no essencial, o relatório. Decido. 

Sabe-se que o deferimento da suspensão de liminar e de 

sentença é condicionado à demonstração da ocorrência de grave lesão à 

ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Seu requerimento é 

prerrogativa de pessoa jurídica que exerce múnus público, decorrente 

da supremacia do interesse estatal sobre o particular. 

Cuida-se de instituto processual de providência extraordinária, 

sendo ônus do requerente indicar na inicial, de forma patente, que a 

manutenção dos efeitos da medida judicial que busca suspender viola 

severamente um dos bens jurídicos tutelados, pois a ofensa a tais 

valores não se presume. 

Repise-se que a mens legis do instituto da suspensão de liminar 

é o estabelecimento de uma prerrogativa justificada pelo exercício da 

função pública na defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca 

evitar que decisões contrárias aos interesses primários ou secundários, 

ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos 

imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria 

coletividade. 

No caso dos autos, demonstrou o Ministério Público do Estado 

do Maranhão, ainda que em juízo de delibação mínimo, típico do 

instrumento da suspensão de liminar e sentença, que a realização do 

show em questão no Município de Vitória do Mearim causa efetiva 

lesão à ordem e à economia administrativas. 

Na instância ordinária, existem, de fato, demandas judiciais em 

andamento que questionam a eficiência dos serviços prestados pelo 

município em tela, demandas estas relacionadas a serviços públicos 

fundamentais como creches, escolas públicas e lixo hospitalar. 

Realmente, não se pode extrair da existência dessas demandas que 

existe absoluto mal gerenciamento do orçamento municipal como 

salientou o desembargador prolator da decisão impugnada. Contudo, 

também não se pode extrair desse fato que existe satisfação geral com a 

administração, como destacou a decisão de primeiro grau. 

Nesse equilíbrio entre os elementos fáticos trazidos, o dispêndio 

da quantia sinalizada com um show artístico de pouco mais de uma 

hora, em município de pouco mais de trinta mil habitantes, justifica a 

precaução cautelar do juiz de primeiro grau, prolator da decisão inicial 

que suspendeu a realização do show logo no início do mês de abril.  
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E partindo-se dessa premissa, a esta altura, na véspera da data 

marcada, depois de mais de dez dias com a situação fática de que o 

show não se realizaria, realmente não se justifica a concessão da 

autorização sem que haja plena demonstração de que a realização do 

ato não prejudica demandas de saúde e escolares no município, que 

estão sendo questionadas judicialmente. Neste ponto, reside, no caso 

específico dos autos, a constatação de que há lesão à ordem pública e à 

econômica administrativas, a recomendar a concessão da suspensão 

pretendida. 

Ante o exposto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão do 

desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no 

Agravo de Instrumento n. 0807821-03.2022.8.10.0000, restabelecendo 

a decisão do juiz de primeiro grau na Ação Civil Pública n. 0800283-

36.2022.8.10.0140 na Comarca de Vitória do Mearim, até o trânsito em 

julgado do processo principal. 

Comunique-se com urgência. 

Brasília, 23 de abril de 2022. 

 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

Presidente 

 

A pertinência dessa decisão para o caso em baila é que ela expressamente se reporta às 

deficiências dos serviços públicos de educação e saúde como fundamentos suficientes para 

impedir a realização de um show musical que onera, inequivocamente, os cofres do município e 

afronta, com isso, os valores da gestão pública. 

Saliente-se que a decisão concessiva da tutela antecipada deve fixar multa cominatória 

por dia de descumprimento (astreintes), pois uma decisão judicial tão importante e tão 

relevante para a sociedade não pode correr o risco de não ser cumprida ou, ainda, de ser 

postergada pelo demandado, sem previsão de cumprimento. A realidade atual urge ser alterada 

no mais curto espaço de tempo, obrigando a administração pública a não recuar nesse 

propósito, sob pena de institucionalizar-se, de vez, o descaso para com a comunidade escolar 

defendida. 

Requer-se que a multa diária a ser fixada para o caso de não cumprimento da decisão 

judicial tenha o seu valor sempre atualizado pelo índice vigente de correção monetária, como, 
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ainda, seja aplicada na sentença final, revertendo-se em benefício do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

Assim, presentes os requisitos exigidos em Lei, requer esse Parquet, desde já, a 

CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE 

ANTECIPADA E EM CARÁTER INCIDENTAL, in limine, para determinar o MUNICÍPIO 

DE MOSSORÓ a: 

 

a) apresentar, no prazo de 48 horas, o rol de despesas do evento 

“Mossoró Cidade Junina 2022”, destacando, inclusive, o valor pago para as 

apresentações dos cantores Wesley Safadão e Xandy Avião; 

b) suspender a realização das apresentações dos cantores Wesley 

Safadão e Xandy Avião, determinando o bloqueio judicial dos valores que 

seriam pagos aos mesmos, tendo em vista a necessidade de afetar referidos 

recursos à realização de concurso público para professores do ensino regular, 

professores auxiliares e profissionais de apoio da educação especial; 

c) publicar o edital, no prazo de 3 meses, do concurso público para o 

cargo de professor do ensino regular, tendo em vista o déficit de profissionais 

no sistema municipal de ensino; 

d) encaminhar à Câmara Municipal de Mossoró, no prazo máximo de 

60 dias, o projeto de lei que cria os cargos de professores auxiliares e 

profissionais de apoio da educação especial, devendo ainda: e.1) estabelecer as 

funções, o número de cargos necessários para atender a demanda e os 

requisitos para o seu provimento, fixando critérios compatíveis com a natureza 

de suas atribuições; e.2) promover a formação de um quadro de recursos 

humanos para garantir a educação especial e o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), com a previsão obrigatória de professores 

especializados e capacitados em AEE, professores auxiliares para mediar a 

educação especial em cada escola, intérpretes de Libras, guias intérpretes, 
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profissionais de apoio e equipes multidisciplinares com psicólogos, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais; 

e) contratar, no prazo de 30 dias, pelo menos 15 intérpretes de Libras 

para a rede municipal de educação de Mossoró. 

 

Na hipótese de descumprimento, requer a aplicação de multa diária em desfavor do 

Erário Público Municipal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) em 

face da Secretária de Educação de Mossoró, para depósito no Fundo dos Direitos da Criança e 

do Adolescente previsto nos artigos 88, IV, e 214, da Lei nº 8.069/90, como forma de obtenção 

do resultado específico pretendido. 

 

5 DO PEDIDO FINAL 

 

Ante o exposto, fiel aos fatos e fundamentos acima traçados, requer este Órgão 

Ministerial, através de seu representante signatário, se digne Vossa Excelência a: 

 

1) determinar a citação do réu para que responda aos termos desta ação no prazo legal, 

sob pena de revelia e confissão; 

2) apreciar o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada e em 

caráter incidental, em todos os seus termos; 

3) condenar o Município de Mossoró nas seguintes obrigações de fazer: 

 

a) publicar, no prazo de três meses, o edital para realizar concurso 

público com o objetivo de preencher os cargos vagos de professores na rede 

pública municipal de ensino, devendo, uma vez concluído o processo, 

convocar de imediato os candidatos aprovados, dando início aos atos de posse, 

nomeação e lotação nas escolas; 
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b) contratar professores para permitir a implantação do ensino em 

tempo integral; 

c) implantar a modalidade de ensino em tempo integral em pelo menos 

15% das escolas municipais no ano de 2023, agregando mais 15% das 

unidades em 2024 e mais 20% em 2025, de modo a garantir que no mínimo 

50% das instituições tenham, a partir de 2025, os dois turnos de atividades e 

que 25% dos estudantes sejam beneficiados; 

d) regulamentar, através de resolução a ser aprovada pelo Conselho 

Municipal de Educação, no prazo máximo de 30 dias, os programas da 

educação especial e os serviços do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), definindo o fluxo de atendimento, os profissionais necessários, as suas 

competências técnicas, as suas funções, as atividades pedagógicas 

complementares e suplementares, as atividades da equipe multidisciplinar, os 

critérios de seleção de alunos com direito à matrícula nas salas 

multifuncionais, os critérios de seleção de alunos com direito ao 

acompanhamento de um profissional de apoio e as responsabilidades do 

professor auxiliar no planejamento e no auxílio das atividades pedagógicas da 

sala de aula do turno regular; 

e) encaminhar à Câmara Municipal de Mossoró, no prazo máximo de 

60 dias, o projeto de lei que cria os cargos de professores auxiliares e 

profissionais de apoio da educação especial, devendo ainda: e.1) estabelecer as 

funções, o número de cargos necessários para atender a demanda e os 

requisitos para o seu provimento, fixando critérios compatíveis com a natureza 

de suas atribuições; e.2) promover a formação de um quadro de recursos 

humanos para garantir a educação especial e o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), com a previsão obrigatória de professores 

especializados e capacitados em AEE, professores auxiliares para mediar a 

educação especial em cada escola, intérpretes de Libras, guias intérpretes, 
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profissionais de apoio e equipes multidisciplinares com psicólogos, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais; 

f) publicar, no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da aprovação 

do referido projeto de lei pela Câmara Municipal, o edital para realizar o 

concurso público para a contratação dos profissionais da educação especial, 

convocando, de imediato, os candidatos aprovados para dar início aos atos de 

posse, nomeação e lotação nas escolas e demais locais de trabalho; 

g) determinar, no prazo de três meses, a implantação de um plano de 

capacitação de sua rede de ensino para a educação especial e o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), considerando as diversas especialidades de 

conhecimento necessárias para acolher os alunos com deficiência, com 

transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e 

aqueles com transtornos específicos de desenvolvimento (também conhecidos 

como transtornos funcionais de aprendizagem), como o Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a Dislexia, a Discalculia, a Disgrafia e 

o Transtorno de Desenvolvimento da Linguagem (TDL); 

h) colocar em prática, no prazo máximo de três meses, um programa 

municipal para a integração dos serviços das Secretarias de Educação, de 

Saúde e de Assistência Social, com o objetivo de facilitar o diagnóstico 

precoce, a emissão de laudos e o tratamento de saúde e, igualmente, garantir a 

colaboração entre os profissionais das respectivas áreas; 

i) reduzir em pelo menos 50%, no prazo de um ano, o número de 

estagiários atuando na função de professor auxiliar em sala de aula, eis que o 

programa de estágio não pode ter como finalidade a substituição de mão de 

obra especializada. 

 

4) Na hipótese de descumprimento, requer a aplicação de multa diária em desfavor do 

Erário Público Municipal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) em 
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face da Secretária de Educação de Mossoró, para depósito no Fundo dos Direitos da Criança e 

do Adolescente previsto nos artigos 88, IV, e 214, da Lei nº 8.069/90, como forma de obtenção 

do resultado específico pretendido. 

5) ao final, julgar procedentes os pedidos desta ação, confirmando-se a tutela 

antecipada requerida ou concedendo-a na sentença, caso indeferida liminarmente; 

6) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, 

em face do previsto no artigo 18 da Lei n° 7.347/85 e do artigo 87 da Lei n° 8.078/90; 

7) a intimação pessoal deste Órgão Ministerial dos atos e termos processuais, na 

forma da lei, mediante entrega dos autos com vista na sede da Promotoria, situada no 

endereço declinado no timbre supra, com esteio no artigo 41, inciso IV, da Lei n° 8.625/93 – 

Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 

 

Protesta o Ministério Público pela produção de todas as provas admissíveis em direito, 

especialmente a testemunhal cujo rol segue abaixo, sem prejuízo de outras testemunhas 

eventualmente necessárias, e a documental (em anexo), além do depoimento da representante do réu, 

o que desde já requer. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

Pede deferimento. 

Mossoró/RN, data infra. 

 

(documento assinado eletronicamente) 

Olegário Gurgel Ferreira Gomes 

Promotor de Justiça 

 

 

ROL DE TESTEMUNHAS: 

 

Adriana Angélica da Silva 

Associação de Surdos de Mossoró e Região (ASMOR) 

 

Arnon Dutra Dantas Targino Sobrinho 

Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região (AMOR) 
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Dávida Oliveira 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

Joana D´Arc Dantas C. Lopes 

Conselho Tutelar 33ª Zona 

 

Jenifer Gemayma F. da Silva 

Conselho Tutelar 34ª Zona 

 

Eliete Vieira da Silva 

Sindserpum 

 

Mizia Emanuella Mendes Veras 

CAS Mossoró (Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento ao 

Surdo) 

 

Wilma Cunha Norte Alves 

Associação AMOR e servidora pública do Município de Mossoró, lotada na Escola 

Municipal Celina Guimarães Viana 

 

Leilimar Bezerra 

Supervisora da Coordenadoria da Educação Especial da Secretaria Municipal de 

Educação de Mossoró 

 

Gilneide Lobo 

Gerente pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró, 

 

Leila Souza 

Professora da Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha 

 


