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RECOMENDAÇÃO Nº 17/2011-PJA

O  Representante  do  Ministério  Público  Estadual  com 

atribuições  na  defesa  dos  direitos  das  crianças  e 

adolescentes e da Educação, com base no art. 129, III, da 

Constituição Federal, art. 201, § 5º, “c”, da Lei nº 8.069/90, 

e  ainda  no  art.  55  da  Lei  Complementar  Estadual  nº 

141/96, vem, por intermédio desta, e nos termos adiante 

vistos:

CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público 

promover  inquérito  civil  e ação civil  pública para a proteção dos interesses 

individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência;

CONSIDERANDO que o Ministério Público no exercício da 

atribuição  de  zelar  pelo  efetivo  respeito  aos  direitos  e  garantias  legais 

assegurados  às  crianças  e  adolescentes  está  autorizado  a  efetuar 

recomendação  visando  à  melhoria  dos  serviços  públicos  e  de  relevância 

pública  afetos  ao  público  infanto-juvenil,  fixando  prazo  razoável  para  sua 

perfeita adequação, consoante preceitua o art. 201, § 5°, “c” do ECA;

CONSIDERANDO  que  a  Constituição  Federal  erige  o 

acesso a educação como Direito Fundamental, nos termos do art. 205;



CONSIDERANDO que a garantia constitucional do direito 

à  educação  pressupõe,  em  consequência,  garantia  constitucional  de 

fornecimento de transporte escolar;

CONSIDERANDO que nos termos do art.  10, inc. VII da 

Lei  9.394/96 (LEI  DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL) 

incumbe ao Poder Executivo Estadual assumir o transporte escolar dos alunos 

da rede estadual de ensino;

CONSIDERANDO  a  representação  do  Sr.  Francisco 

Marcos de Almeida noticiando que o Estado do Rio Grande do Norte não está 

fornecendo,  aos  alunos  de  sua  rede,  transporte  escolar  para  as  aulas 

agendadas aos sábados, as quais foram aprazadas para reporem as aulas que 

deixaram de ocorrer por causa da greve dos professores da rede estadual de 

ensino, e que tal fato vem trazendo enorme prejuízo ao corpo discente;

RESOLVE:

RECOMENDAR a  Exmª.  Secretária  de  Educação  do 

Estado do Rio Grande do Norte, Drª Betânia Leite Ramalho, que:

No  prazo  de  dez  dias,  tome  todas  as  medidas  

administrativas  necessárias  para  disponibilizar  aos  

alunos  da  rede  estadual  de  ensino  do  Município  de  

Alexandria,  nos  dias  de  sábado  que  houver  aula,  

transporte  escolar  para  transportá-los  ao  

estabelecimento estudantil.

Remeta, em 10 (dez) dias, a esta promotoria, informações 

sobre  as  providências  adotadas  para  o  cumprimento  da  presente 

recomendação.

Ressalto,  que,  o  não  cumprimento  da  presente 

Recomendação Ministerial ensejará a adoção das medidas judiciais cabíveis.



Alexandria, 04 de agosto de 2011.

Sidharta John Batista da Silva

Promotor de Justiça


