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RECOMENDAÇÃO Nº 0001/2018/3ª PmJ
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 3ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Caicó, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição 
Federal, no artigo 26, inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério 
Público, e nos artigos 67, inciso IV, e 68 da Lei Complementar nº 141, de 09.02.96, Lei Orgânica do
Ministério Público do Rio do Grande do Norte, e
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e 
garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judicias e 
extrajudiciais cabíveis;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Carta Magna, que consagra o princípio da 
supremacia dos interesses da criança e do adolescente ou da prioridade absoluta;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90), no artigo 4 ,
desenvolve a norma constitucional, definindo, no seu parágrafo único, no que consiste a garantia de 
prioridade e, em consequência, a proteção integral:
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, 
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, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único – A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude.
CONSIDERANDO que o art. 15, inciso V, cumulado com o artigo 23, §2º, inciso I, ambos da Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOA), instituem a obrigatoriedade de, na organização dos serviços 
da assistência social, serem criados programas de amparo às crianças e adolescentes em situação de 
risco pessoal e social;
CONSIDERANDO a Resolução n.º 33 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 12 de 
dezembro de 2012, a qual aprova a nova Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Assistência Social – NOB/SUAS, no artigo 17, incisos V e X, reafirmando a obrigação do 
Município de prestar serviços de proteção social especial (entre eles, o acolhimento institucional);
CONSIDERANDO que, desde de julho de 2017, o Município de Caicó está inadimplente em 
relação ao pagamento das parcelas dos Convênios nºs 006/2016 e 004/2017, cujo objeto consiste na 
manutenção, pela Associação Aldeias Infantis SOS Brasil, dos serviços de acolhimento institucional
a crianças e adolescentes em situação de risco;



CONSIDERANDO que a Associação Aldeias Infantis SOS Brasil é a única instituição em 
funcionamento no Município de Caicó/RN responsável por prestar serviços de acolhimento 
institucional a crianças e adolescentes em situação de risco;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Prefeito Constitucional do Município de Caicó/RN, Sr. Robson de Araújo, que 
regularize os pagamentos das parcelas em atraso alusivas aos Convênios nºs 006/2016 e 004/2017, 
firmados entre o Município de Caicó, através da SEMTHAS, e a Associação Aldeias Infantis SOS 
Brasil, e adote as medidas necessárias à manutenção do serviço de acolhimento institucional a 
crianças e adolescentes em situação de risco no Município.
Fixa o prazo de 10 (dez) dias para cumprir os termos da presente Recomendação, ressaltando que o 
não acatamento ensejará a adoção, pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, das 
medidas cabíveis, inclusive judicialização da demanda.
E, como forma de dar publicidade aos termos da presente Recomendação, DETERMINA:
A) Encaminhe-se cópia desta para publicação no Diário Oficial do Estado e, por meio eletrônico, ao
CAOP pertinente;
B) Envie-se cópia ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Caicó/RN, devendo o mesmo, após o 
prazo estipulado, informar a esta 3ª Promotoria as providências  adotadas para a regularização do 
problema noticiado. 
C) Afixe-se cópia desta no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.
Caicó/RN, 16 de janeiro de 2018.
Vinícius Lins Leão Lima
Promotor de Justiça


