
RECOMENDAÇÃO  n° 04/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, através das 2ª e 4ª Promotorias de 
Justiça de Parnamirim/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 129, inciso 
IX, da Constituição Federal de 1988, artigo 84, inciso VIII, da Constituição Estadual de 1989, artigo
6.º, inciso XX da Lei Complementar Federal n.º 75/93, bem como pelo artigo 201, inciso VIII e §§ 
2º e 5º, alínea “c”, da Lei nº 8.069/90 (ECA), e o artigo 55, inciso IV, da Lei Complementar 
Estadual n° 141/96, nos autos do Inquérito Civil nº 06.2014.00006844-5, e
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e 
extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à infância e juventude, inclusive individuais - Arts. 
127 e 129, inciso II, alínea “m”, da Constituição Federal e arts. 201, incisos V e VIII e 210, inciso I 
da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária;
CONSIDERANDO que a educação é um direito social fundamental, conforme disposto no art. 6º, 
da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 
da criança e do adolescente, conforme disposição do art. 70 do ECA;
CONSIDERANDO que em Março de 2018, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Norte, através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim, a Secretaria Municipal 
de  Educação e os Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parnamirim e 
os diretores das Escolas Municipais firmaram Termo de Cooperação e Integração Operacional 
buscando regulamentar ações tendentes a tornar efetivo o direito de acesso, permanência, regresso e
sucesso da criança e do adolescente na Escola;
CONSIDERANDO que o supracitado Termo de Cooperação é um desdobramento do Projeto 
“Aluno Presente”, que tem por finalidade garantir que crianças e adolescentes sejam matriculadas 
e frequentem regularmente as aulas, criando-se um pacto social em torno da educação, de modo a 
envolver efetivamente pais, mães, responsáveis, familiares, educadores, professores e diretores na 
vida escolar dos alunos;
CONSIDERANDO que o documento em tela estabelece as providências que deverão ser adotadas 
pelo Professor da turma e pela Direção da escola, caso seja constatada a infrequência reiterada do(a)
aluno(a);
CONSIDERANDO que, de acordo com o fluxograma do Termo de Cooperação firmado, uma vez 
esgotados os esforços e recursos adotados e findo o prazo de 05 (cinco) dias úteis sem que, após 
comunicação aos pais, o(a) aluno(a) volte à assiduidade ou seja localizado, a Direção do 
Estabelecimento Educacional deverá fazer as devidas anotações na Ficha de Comunicação de 
Aluno Infrequente - FICAI, fazendo um resumo dos procedimentos adotados e efetivados, e 
encaminhar a 1ª via do referido documento ao Conselho Tutelar, retendo a 2ª via;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar é órgão fundamental para defesa dos direitos 
assegurados as crianças e adolescentes, competindo-lhe atender o segmento infantojuvenil quando 
em situação de risco pessoal e social, nos termos do art. 136, I, do ECA;
CONSIDERANDO que a falta de educação, no sentido mais amplo da palavra, e de uma educação 
de qualidade, que seja atraente e não excludente, e não a pobreza em si considerada, é a verdadeira 
causa do vertiginoso aumento da violência que nosso País vem enfrentando nos últimos anos, e que 
o  combate à evasão escolar, nessa perspectiva, também surge como um eficaz instrumento de 
prevenção e combate à violência e à imensa desigualdade social que assola o Brasil, beneficiando 
assim toda a sociedade;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), quanto a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), como decorrência do enunciado 
dos arts. 206 e 208, §3º, da Constituição Federal, há muito contém disposições expressas no sentido 
de obrigatória criação de mecanismos efetivos e eficazes de combate à evasão escolar;



CONSIDERANDO que os objetivos da educação, na clara dicção do art. 205 da Constituição 
Federal, em muito extrapolam o simples ensino das disciplinas curriculares, exigindo que a escola 
se torne cada vez mais um espaço democrático, aberto aos pais e à comunidade em geral, que tem 
por missão ajudar a transformar e chamar à responsabilidade, de modo que todos participem desse 
necessário processo de construção da cidadania de nossos jovens, de seus pais, além, é claro, dos 
próprios profissionais do ensino, numa permanente e saudável dialética;
CONSIDERANDO que os estabelecimentos de ensino fundamental tem por obrigação legal 
expressa comunicar os casos de infrequência e evasão escolar ao Conselho Tutelar, após esgotados 
os recursos escolares, conforme imperativo inserto no art. 56, II, da Lei 8.069/90;
CONSIDERANDO que as situações de evasão escolar merecem enfrentamento inicial no âmbito 
interno da escola, uma vez que sua gênese, direta ou indiretamente, está relacionada a fatores 
vivenciados no próprio ambiente escolar;
CONSIDERANDO que o Município de Parnamirim implantou desde o ano de 2003 o Programa 
Aluno Presente consistente em ação voltada ao combate e enfrentamento a situação 
de infrequência e/ou evasão escolar na rede de ensino municipal de Parnamirim, a ser executado 
pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com outras Instituições, através, do Núcleo do 
Programa Aluno Presente – NPAP;
CONSIDERANDO que o Programa Aluno Presente tem como objetivos: reduzir gradativamente o 
índice de evasão escolar; garantir a permanência dos alunos nas escolas municipais durante todo o 
ano letivo; averiguar, semanalmente, junto às Escolas o acompanhamento da frequência dos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, demandando das Unidades Escolares o envio da Ficha de
Comunicação e Infrequência Escolar – FICAI, uma vez constatada a infrequência; conscientizar a 
família da importância da educação como meio de mobilidade social, chamando a responsabilidade 
para o cumprimento da obrigação legal de matricular e garantir a frequência do aluno menor de 18 
anos de idade.
CONSIDERANDO que no curso do Inquérito Civil n. 06.2014.00006844-5 constatou-se que 
atualmente o Núcleo do Programa Aluno Presente não dispõe da estrutura necessária para o seu 
regular funciomento, e, ainda, que no turno da tarde não há profissionais no referido Núcleo (termo 
de audiência de fls. 796 e 805 e 806);
CONSIDERANDO que por ocasião de reunião realizada nesta PJ em 06/04/2018 foi constatado que
as Escolas Eva Lúcia, Jussier Santos, Sadi Mendes, Joana Alves, Maria de Jesus, Erivan França, 
Hélio Galvão, Jacira Medeiros, Brigadeiro Eduardo Gomes, Raimunda Maria, Francisca Bezerra, 
Francisca Fernandes, Iris de Almeida e AugustoSever estão com os telefones sem funcionar;
CONSIDERANDO que parte das Escolas Municipais de Parnamirim não realizam ligações 
telefônicas para linhas móveis, o que inviabiliza o chamamento dos pais de alunos em situação 
de infrequência ou evasão escolar;
CONSIDERANDO a necessidade de serem adotadas as medidas que garantam a devida execução 
do Programa Municipal Aluno Presente, sendo de fato uma ação governamental contínua e eficaz de
combate a evasão escolar no Município de Parnamirim;
RESOLVEM RECOMENDAR:
I) ao Prefeito Municipal de Parnamirim, Rosano Taveira e Secretária Municipal de Educação e 
Cultura, Ana Lúcia de Oliveira Dantas:
a) que disciplinem por ato normativo o Programa Aluno Presente;
b) que disponibilizem veículo no mínimo três vezes na semana, durante os turnos matutino e 
vespertino, as profissionais do Núcleo do Programa Aluno Presente;
c) que adotem as medidas cabíveis para que o Núcleo do Programa Aluno Presente funcione nos 
turnos matutino e vespertino;
d) que garantam a devida e adequada composição do Núcleo do Programa Aluno Presente 
acrescentando 01 (uma) profissional do Serviço Social, além de Pedagoga e Psicóloga já lotadas 
atualmente no sobredito Núcleo, com a finalidade de garantir o atendimento multidisciplinar dos 
alunos em situação de infrequência ou evasão escolar, bem como das respectivas famílias;
e) que adotem as medidas pertinentes para que todas as Escolas Municipais de Parnamirim realizam



ligações telefônicas para linhas móveis, de modo a viabilizar o chamamento dos pais de alunos em 
situação de infrequência ou evasão escolar;
f) que adote, as medidas pertinentes para que apresentem condições de fucionamento as linhas 
telefônica das Escolas Eva Lúcia, Jussier Santos, Sadi Mendes, Joana Alves, Maria de 
Jesus, Erivan França, Hélio Galvão, Jacira Medeiros, Brigadeiro Eduardo Gomes, Raimunda Maria,
Francisca Bezerra, Francisca Fernandes, Iris de Almeida e Augusto Severo;
II) a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Ana Lúcia de Oliveira Dantas:
a) que adote as medidas cabíveis para que as Fichas de Comunicação de Aluno Infrequente – FICAI
do Programa Aluno Presente sejam de fato implantadas no ambiente escolar e utilizadas como 
instrumento de enfrentamento a evasão escolar por parte dos profissionais integrantes da rede 
municipal de ensino, promovendo para tanto o monitoramento e controle do mencionado Programa 
junto as Unidades de Ensino através de visitas e reuniões periódicas realizadas pelo Núcleo do 
Programa Aluno Presente;
b) que comunique a 2ª PJ de Parnamirim as Escolas Municipais que não estão realizando o controle 
da infrequência escolar mediante a utilização da FICAI;
III) Aos Diretores das Escolas Municipais de Parnamirim que informem mensalmente ao Núcleo do 
Programa Aluno Presente junto a SEMEC a cada dia 30 (trinta) de cada mês o número de FICAIS 
preenchidas na Escola, inclusive, aquelas que não foram remetidas ao Núcleo da SEMEC por ter 
revertido a situação de infrequência escolar no âmbito da Escola.
Publique-se.
Desde já fica ressalvado que a não observância desta recomendação implicará na adoção das 
medidas judiciais cabíveis.
Parnamirim, 11 de Abril de 2018.
ISABELITA GARCIA GOMES NETO ROSAS 
 Promotora de Justiça
LUCIANA MARIA MACIEL CAVALCANTI FERREIRA DE MELO - Promotora de Justiça


