
Notícia de Fato nº 077.2018.001218
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2019-PmJT
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por sua representante 
titular desta Comarca de Touros, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 6º, 
inciso XX, da Lei Complementar Federal nº 75/1993, artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.625/1993, e artigos 69, parágrafo único, alínea “d”, e 293 da Lei Complementar 
Estadual nº 141/1996 e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais, nos termos do art. 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que pode o Ministério Publico, no cumprimento de suas atribuições funcionais, 
para evitar ou estancar prontamente lesões aos interesses da sociedade, “expedir recomendações, 
visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos 
interesses, direitos e bens cuja a defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção de 
providências cabíveis”, conforme dispõem o art. 6, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 e o 
art. 69, alínea "d", da Lei Estadual nº 141/96;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e 
extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à infância e juventude, conforme 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 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 a imprescindibilidade do Conselho Tutelar desta cidade exercer suas atribuições
da forma preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, através de ação articulada com 
este órgão ministerial e os demais componentes da rede de atendimento do Município;
CONSIDERANDO que uma das medidas de proteção de que deve lançar mão o Conselho Tutelar 
no exercício de duas funções é a matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento de ensino 
fundamental, na forma prevista no art. 101, III, da Lei 8.069/90, sendo a medida também aplicável 
aos pais ou responsáveis, conforme disposto no art. 129, V, do mesmo estatuto;
CONSIDERANDO que, mais que a aplicação pura e simples da medida protetiva, o Conselho 
Tutelar deverá atuar de modo proativo, como intermediador entre a escola e família, na tentativa de 
obtenção de solução para os casos que envolvem evasão escolar, nisso incluindo, caso necessário, o 
comparecimento à escola, reunião com os dirigentes da instituição de ensino e com os responsáveis 
pela criança ou adolescente, com as advertências e cuidados que se fizerem necessárias à obtenção 
do fim pretendido (art. 129, VII, do ECA);
CONSIDERANDO que, para o melhor enfrentamento das situações de infrequência, abandono e 
evasão escolar, o órgão de proteção deverá ser comunicado prontamente pela escola, a fim de que 
adote estratégias de atuação protetiva no caso concreto;
CONSIDERANDO que as situações de infrequência, abandono e evasão escolar também merecem 
enfrentamento no âmbito interno da escola, uma vez que sua gênese, direta ou indiretamente, está 
relacionada a fatores vivenciados no próprio ambiente escolar;
CONSIDERANDO a incumbência dos estabelecimentos de ensino prover os meios necessários para
a recuperação dos alunos de menor rendimento, conforme disposto no art. 12, V, da Lei nº 9.394/96 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), contexto em que se insere, sem dúvidas, o aluno 
com baixa frequência escolar;



CONSIDERANDO as informações trazidas a Promotoria de Justiça desta Comarca acerca de 
infrequência, abandono e evasão de alunos da rede pública de ensino de Touros, havendo a 
necessidade de articular a integração intersetorial entre os atores do Sistema de Garantias de 
Direitos para combater as causas de tal situação;
RESOLVE RECOMENDAR
1) Aos diretores das escolas públicas municipais de Touros que:
a) uma vez constatada situação de infrequência, abandono ou evasão escolar, adotem, no âmbito da 
própria unidade de ensino, as providências cabíveis com vistas à reinserção do aluno nas atividades 
escolares, utilizando-se, para tanto, dos mecanismos pedagógicos de que dispuser;
b) esgotados os recursos escolares, sem êxito, comuniquem o fato ao Conselho Tutelar, 
encaminhando-se a respectiva lista de frequência, a fim de que sejam aplicadas as medidas de 
proteção pertinentes para enfrentamento do problema;
2) Ao Conselho Tutelar de Touros que, ao serem comunicados pela escola de casos de infrequência, 
abandono ou evasão escolar por crianças ou adolescentes que:
2.1) aplique as medidas de proteção cabíveis, dentre elas:
a) a elencada no art. 101, inciso III, do ECA, frisando que não compete ao órgão de proteção 
somente a aplicação pura e simples da medida, com a tomada de termo responsabilidade, mas, sim, 
o acompanhamento de seu cumprimento, e isso inclui, caso necessário, o comparecimento à escola, 
reunião com os dirigentes da instituição de ensino e com os responsáveis pela criança ou 
adolescente, com as advertências e cuidados que se fizerem necessários à obtenção do fim 
pretendido (art. 129, VII, do ECA);
b) aquelas previstas no art. 101, incisos II e IV, ou seja, a de orientação, apoio e acompanhamento 
temporários e a de inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 
promoção da família, da criança e do adolescente, o que implica na inserção da família e do 
adolescente nos serviços socioassistenciais do município, e acompanhe sua execução, podendo, para
tanto, requisitar que a unidade socioassistencial (CRAS) lhes envie periodicamente (a cada três 
meses, por exemplo) relatório de acompanhamento do caso, para que assim possam aferir se a 
situação de risco restou sanada ou não;
2.2) aplique aos pais a medida insculpida no art. 129, V e VII, da Lei 8.069/90, com as advertências 
pertinentes, inclusive quanto à possibilidade de suspensão/destituição do poder familiar e de 
aplicação de multa pela prática da infração administrativa elencada no art. 249, da mesma Lei, e 
promova seu acompanhamento;
2.3) atue como intermediador entre a escola e família, na tentativa de obtenção de solução para o 
caso, diligenciando, caso necessário, o comparecimento à escola, reunião com os dirigentes da 
instituição de ensino e com os responsáveis pela criança ou adolescente, orientando-os a 
acompanhar e zelar pelo caso;
3) À Secretaria Municipal de Assistência Social de Touros que:
3.1) promova a execução das medidas de proteção (art. 101, incisos II e IV, do ECA) e aquelas 
previstas no art. 129, do ECA (inciso I e IV), aplicadas pelo Conselho Tutelar, inserindo a 
criança/adolescente e sua família no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), 
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), dentre outros, devendo os 
profissionais que atuam nas unidades socioassistenciais, no caso de resistência da 
criança/adolescente à participação das atividades, utilizarem-se de suas técnicas de 
acompanhamento para sensibilizar a família a acolher as orientações e direcionamentos oferecidos, 
mormente no que diz respeito à importância da frequência à escola e o papel dos genitores na 
concretização do direito à educação de seus filhos e sua eventual responsabilidade, em caso de 
omissão, e também o dever dos filhos de se submeter ao poder familiar dos pais;
3.2) providencie para que a equipe de referência desses serviços esclareça aos pais e filhos de que a 
evasão escolar é causa para a perda do benefício bolsa família, acaso concedido, nos termos do art. 
3º-A, parágrafo único, da Lei nº 10.836/2004.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial do Estado.



Encaminhe-se cópia eletrônica da presente para a Coordenação do CAOP Infância e Juventude e 
para a Gerência de Documentação, Protocolo e Arquivo – GDPA da Procuradoria-Geral de Justiça, 
conforme prevê o art. 1º Resolução nº 056/2016 – PGJ, para publicação no Portal da Transparência 
do MPRN.
Remeta-se esta Recomendação aos seus destinatários, aos quais concedo o prazo de 30 (trinta) dias 
para que informem a esta Promotoria de Justiça quais foram as medidas adotadas em cumprimento 
à presente Recomendação.
Touros/RN, 15/01/19.
Marcos Adair Nunes
Promotor de Justiça


