
RECOMENDAÇÃO Nº.  ____/2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo  procurador  da  República 

signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO tratar-se o Parquet Federal de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos 

termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 1º da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal tem o dever de zelar 

pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e na legislação 

infraconstitucional, bem como defender os interesses difusos e coletivos, promovendo as 

medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia, o que se almeja, neste ato, é 

garantir o respeito às regras constitucionais, convencionais e legais de acessibilidade às 

pessoas com deficiência, de observância obrigatória não somente pelos gestores dos órgão de 

administração, mas também  pelos órgãos de fiscalização e apoio, como o  INMETRO, e de 

normatização e financiamento, como o FNDE;

CONSIDERANDO que foi instaurado, nesta Procuradoria da República no 

Estado do Amapá, o Procedimento Preparatório nº. 1.12.000.000249/2017-03, a partir da 

promoção de arquivamento realizada nos autos do IPL nº. 0172/2013 –  SR/DPF/AP, que 

visava a  apurar irregularidades na aplicação de recursos federais do Programa “Caminho da 

Escola”, destinados à  aquisição de ônibus munidos de equipamentos de acessibilidade para 

pessoas com deficiência física

CONSIDERANDO que, embora, no IPL nº. 0172/2013 – SR/DPF/AP, não 

se  tenha  constatado a  prática de ilícito penal e/ou de ato de improbidade administrativa, 

verificou-se  que  não foi observada a aplicação e a  implementação das normas de 

acessibilidade às pessoas com deficiência, no tocante as aquisições de ônibus escolares no 
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âmbito do Programa “Caminho da Escola”;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Educação-SEMED informou que 

foi celebrado o Contrato nº. 002/DIPROC-SEMED/2015, por meio do Pregão Eletrônico nº. 

63/2013, no Processo Administrativo nº. 23034.007211/2012-23, para aquisição de 05 (cinco) 

ônibus rurais escolares – ORE-1 (4x4)

CONSIDERANDO que,  após  realizado levantamento quantitativo de 18 

(dezoito) ônibus escolares para atendimento das escolas da zona rural, constatou-se  que 

apenas parcela deles é integralmente adaptada às pessoas com deficiência, no que se refere à 

instalação do item “plataforma de elevação”;

CONSIDERANDO que entrou em vigor no ordenamento jurídico 

brasileiro, com status de norma materialmente constitucional, a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto nº. 

6.949/2009), à  qual, a partir de então, todos os atos normativos hierarquicamente  inferiores 

devem se adequar; 

CONSIDERANDO que, conforme informado pelo FNDE, a decisão quanto 

à instalação dos itens de acessibilidade às pessoas com deficiência, inclusive a plataforma 

elevatória,  nos  veículos escolares do Programa “Caminho da Escola”  fica a critério do 

adquirente, cabendo a prerrogativa de escolha aos gestores públicos municipais e estaduais, 

inclusive quanto aos;

CONSIDERANDO que o cumprimento das normas constitucionais, bem 

como da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo (Decreto nº. 6.949/2009), visto que  de observância obrigatória e de 

aplicação imediata, não pode ficar a critério do particular.    

CONSIDERANDO que a aquisição de ônibus escolares apenas 

parcialmente adaptados ao transporte e à mobilidade de pessoas com deficiência contraria o 

conteúdo do art. 24, IV da Lei nº. 12.587/2012, dos arts. 2º e 24, VI do Decreto nº. 3.298/99 e 

dos arts. 46, caput, e 48, caput da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);  
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RESOLVE

RECOMENDAR, com fulcro no artigo 6º, XX da LC nº. 75/93:

a) ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO, que realize o apoio técnico previsto no art. 7º do Dec. nº. 6.768/2009 observando 

a  integralidade das normas constitucionais, convencionais e legais de acessibilidade às 

pessoas com deficiência;

b) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que, em 

seus  procedimentos  licitatórios  destinados  à  aquisição  de  ônibus  escolares  no  âmbito  do 

Programa “Caminho da Escola”, passe a prever a necessidade de que os veículos apresentem 

todos os equipamentos de acessibilidade, inclusive plataforma elevatória;

c) ao Município de Macapá e ao Estado do Amapá, para que:

c.1) adequem todos os ônibus escolares  adquiridos no âmbito do 

Programa “Caminho da Escola” aos equipamentos de acessibilidade, 

inclusive mediante a instalação de plataforma elevatória, caso ainda 

dela não disponham; e

c.2) somente adquiram, futuramente, ônibus escolares que 

disponham de todos os equipamentos de acessibilidade, inclusive 

plataforma elevatória;

d) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, por meio 

de seu Conselho Deliberativo, que promova a alteração do texto do art. 2º, §1º da Res. 

CD/FNDE nº. 2, de março de 2009, a fim de nele incluir a necessidade de atendimento aos 

dispositivos constitucionais e convencionais de acessibilidade às pessoas com deficiência.

O Ministério Público Federal estipula o prazo de 10 (dez) dias úteis para que 

comunique  a  esta  Procuradoria  da  República,  a  partir  do  recebimento  desta,  sobre  o 

acatamento  da  recomendação,  com  as  devidas  justificativas,  apresentando  manifestação 

quanto às medidas executadas e programadas, conforme o caso.

Salienta-se que as recomendações do Ministério Público Federal têm o intuito 
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de alertar o seu destinatário sobre as irregularidades nelas descritas e possuem a eficácia de 

notificar e constituir o seu destinatário em mora no dever de corrigi-las, ficando de logo 

esclarecido que a reincidência nas irregularidades indicadas serão consideradas intencionais, o 

que ensejará a adoção das providências legais cabíveis por parte deste Parquet.

Macapá, 11 de abril de 2017.

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES
Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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