
RECOMENDAÇÃO Nº 02/2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por seu representante em exercício na Promotoria de Justiça da Comarca 
de Poço Branco, no desempenho das atribuições legais conferidas pelos arts. 127 e 129, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo 
único, IV, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual n. 
141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público garantir o respeito aos direitos fundamentais assegurados nas Leis, além de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos atinentes à educação, bem como à defesa do 
consumidor;
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Constituição Federal, reconhecendo o direito à educação como um dos direitos sociais ali assegurados;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal preceitua, em seu art. 205, 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”, elencando, entre os princípios do ensino (art. 206), “a garantia de padrão de qualidade” (inciso VII);
CONSIDERANDO que o artigo 209 da Carta Magna, por sua vez, determina que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público;
CONSIDERANDO que, reconhecido o direito à educação como um direito fundamental e definido em norma constitucional, devem as Instituições 
privadas de ensino observar as normas constitucionais e infraconstitucionais;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em regra idêntica a estabelecida no art. 209 da Constituição 
Federal, estabelece em seu artigo 7º, incisos I e II, que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas gerais da educação 
nacional e do respectivo sistema de ensino e com a autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público;
CONSIDERANDO que o artigo 17, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que os sistemas de ensino dos Estados 
compreendem as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;
CONSIDERANDO que a educação profissional foi estabelecida pela Lei nº 11.741/2008, que alterou dispositivos da LDB para redimensionar, 
institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e 
tecnológica;
CONSIDERANDO que a educação profissional técnica de nível médio é voltada para alunos do ensino médio com o objetivo de orientação 
profissional (arts. 36-A a 36-D da LDB), que pode ser realizada de forma articulada com o ensino médio ou subsequente, para cursos destinados a 
quem já tenha concluído o ensino médio;
CONSIDERANDO que, de acordo com a legislação pertinente, os sistemas de ensino do Estado são responsáveis pela autorização de funcionamento 
e fiscalização das escolas de suas respectivas redes de ensino, englobando tantos as instituições públicas quanto as privadas;
CONSIDERANDO, assim, que no Estado do Rio Grande do Norte o sistema estadual de ensino regulamenta as questões de credenciamento das 
instituições, autorização de funcionamento e reconhecimento das ofertas educacionais por meio de Resolução aprovada pelo Conselho Estadual de 
Educação, órgão normativo do sistema, sendo a de nº 01/2013 – CEE/RN, a mais atualizada sobre a matéria;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, IV, da Resolução nº 01/2013, o sistema estadual de ensino compreende a educação profissional técnica 
de nível médio, desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao ensino médio regular, podendo a primeira ser integrada ou concomitante a essa 
etapa de educação básica;
CONSIDERANDO que, em seu artigo 8º, a referida Resolução disciplina que a regularidade do funcionamento das instituições de ensino depende dos
correspondentes atos normativos, expedidos pela competente autoridade executiva do sistema estadual de ensino;
CONSIDERANDO que o credenciamento é o ato normativo por meio do qual a instituição educacional, uma vez atendidos os requisitos e condições 
pertinentes, é declarada habilitada a ministrar uma ou mais etapas ou modalidades de educação básica;
CONSIDERANDO que a autorização é o ato por meio do qual, uma vez atendidos os requisitos e condições pertinentes, é concedido o funcionamento
de uma ou mais etapas e modalidades de educação básica, ministradas por instituição educacional para tanto credenciada;
CONSIDERANDO que a verificação das condições exigidas para a concessão de credenciamento, autorização e de reconhecimento de que trata a 
Resolução nº 01/2013 – CEE/RN é atribuída ao órgão técnico do Sistema Estadual de Ensino, que no caso do Estado do Rio Grande do Norte, é a 
Subcoordenadoria de Organização e Inspeção Escolar – SOINSPE, sendo o ato de autorização de competência exclusiva do Secretário Estadual de 
Educação, ouvido o Conselho Estadual de Educação;
CONSIDERANDO que o ente que possui a competência para autorizar o funcionamento e fiscalizar também possui a mesma competência para 
decretar o fechamento dos estabelecimentos em desacordo e/ou desobediência às normas do sistema, bem como aplicar sanções de advertência, 
suspensão de novas matrículas, suspensão de autorização de funcionamento ou reconhecimento e descredenciamento (arts. 23 e 24 da r. Resolução);
CONSIDERANDO que o art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua 
essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato, sendo, portanto, um dever intrínseco ao negócio e 
que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução;
CONSIDERANDO que o direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação 
ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada;
CONSIDERANDO que a instituição de ensino que não possui credenciamento e autorização de funcionamento expedida pelo órgão competente atua 
em ofensa aos princípios constitucionais e legais que regulam a organização da educação nacional e estadual, o que pode comprometer a qualidade do
serviço, bem como acarretar prejuízos de ordem moral e material, decorrente da impossibilidade de expedição de certificados de conclusão de curso, 
pelo que aquelas têm o dever de informar aos alunos matriculados sobre sua real situação;
CONSIDERANDO que restou apurado nos autos do presente inquérito civil que a escola Excelência Cursos não se encontra credenciada e não possui 
autorização de funcionamento emitida pela Secretaria Estadual de Educação, de acordo com as informações prestadas pela SOINSPE;
RESOLVE RECOMENDAR:
a) Ao responsável técnico da Escola Técnica Profissionalizante Excelência Cursos, Sr. Alexandro Fernandes da Silva, com sede à Praça Santa Luzia, 
403, CEP:65604-040, Centro, Caxias/MA, para que cesse, de forma imediata, a oferta de cursos técnicos profissionalizantes ministrados por essa 
entidade no município de Poço Branco, tendo em vista não possuir o credenciamento nem a autorização de funcionamento emitidos pelo órgão 
estadual competente, como prevê a Resolução nº 01/2013 do Conselho Estadual de Educação;
b) à Subcoordenadoria de Organização e Inspeção Escolar, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas administrativas cabíveis em relação à entidade de ensino Excelência Cursos Profissionalizantes, inclusive 
o de encerramento das atividades, caso se faça necessário, como prevê o artigo 23 da Resolução nº 01/2013 do Conselho Estadual de Educação.
Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam prestadas informações ao Ministério Público acerca das providências adotadas em 
cumprimento à presente Recomendação, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis, inclusive pela via judicial.
Publique-se na imprensa oficial.
Registre-se e cumpra-se.
Poço Branco/RN, 09 de agosto de 2017.
Flávio Sérgio de Souza Pontes Filho
Promotor de Justiça


