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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ / MA

RECOMENDAÇÃO

002/2017/GAB/JMPK/PRM-IMPERATRIZ/MA, de 20 de julho de 2017.

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, no uso 

de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente as previstas nos arts. 127 e 129, II, 

da Constituição Federal e no art. 6º, XX, da Lei Complementar 75/1993,

Considerando que, segundo informações colhidas  no Procedimento Preparatório 

1.19.001.000227/2017-74, a Universidade Federal do Maranhão, a partir de 2017, deixou de 

possibilitar  a  pessoas  com deficiência  a  realização  de  perícia  médica  e  de  matrícula  nas 

unidades localizadas em cidades diversas de São Luís; 

Considerando que esse fato tem impedido que pessoas com deficiência, sobretudo 

as mais pobres, ingressem na universidade,  tendo em vista as dificuldades e os custos de 

deslocamento até a capital do estado; 

Considerando  que  o  Ministério  Público  é instituição  permanente,  essencial  à 

função jurisdicional do Estado, tendo a incumbência constitucional de promover a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

adotando, para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas 

funções constitucionais;

Considerando que a Constituição Federal considera a dignidade da pessoa humana 

e a cidadania fundamentos da República Federativa do Brasil, tendo previsto, ainda, como 

seus  objetivos  fundamentais  a  construção  de  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária  e  a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação;
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Considerando  que  a  Constituição  Federal  de  1988  tem  acentuada  vocação 

emancipatória e não se limitou à proclamação retórica da igualdade formal, direcionando-se 

também  à promoção da igualdade material e à proteção dos sujeitos em situação de maior 

vulnerabilidade, entre os quais se incluem as pessoas com deficiência1;

Considerando que a deficiência é um conceito social em evolução, resultante da 

interação entre pessoas com deficiência e as barreiras geradas por atitudes que impedem a 

plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas2;

Considerando  que  as  pessoas  com  deficiência  integram  grupo  social 

frequentemente excluído das experiências coletivas, o que revela desigualdade de fato, a ser 

compensada por medidas sociais e estatais que removam os óbices à plena fruição dos direitos 

humanos e promovam a igualdade material;

Considerando que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência  –  incorporada  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro  com  status de  norma 

constitucional – dispõe, em seu art. 24, que “os Estados Partes assegurarão que as  pessoas 

com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral (...) sem discriminação e 

em igualdade de condições” e que, “para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de 

adaptações razoáveis para pessoas com deficiência”; 

Considerando que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência  estabelece,  em  seu  art.  2,  que  “‘discriminação  por  motivo  de  deficiência’ 

significa  qualquer  diferenciação,  exclusão  ou  restrição  baseada  em  deficiência,  com  o 

propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, 

em igualdade  de  oportunidades  com as  demais  pessoas,  de  todos  os  direitos  humanos  e 

liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer 

outro”, o que “abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação 

razoável”;

1SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de 
trabalho. Belo Horizonte: Forum, 2013, p. 172. 

2CARVALHO RAMOS, André de. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2015, 2. ed., p. 650. 
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Considerando que, segundo o art. 2 da Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, “‘adaptação razoável’ significa as modificações e os ajustes 

necessários  e  adequados  que  não  acarretem  ônus  desproporcional  ou  indevido,  quando 

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou 

exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais”;

Considerando  que  a  possibilidade  de  pessoas  com  deficiência  aprovadas  em 

processo seletivo para ingresso no ensino superior realizarem perícia médica e matrícula em 

unidades localizadas em cidades diversas da capital do estado é medida que se compatibiliza 

com a  noção  de  adaptação  razoável,  uma  vez  que  não  implica  ônus  desproporcional  à 

instituição e  assegura que pessoas  com deficiência  de localidades  distantes,  atingidas  por 

dificuldades e custos de deslocamento, efetivamente acessem a universidade; 

 

 Considerando que, de acordo com a própria Convenção Internacional sobre os 

Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência,  a  recusa  de  adaptação  razoável configura 

discriminação por  motivo de deficiência e  que,  portanto,  a  partir  de singelo  silogismo,  a 

recusa à possibilidade de realização de perícia médica e matrícula em campi localizados 

em  cidades  diversas  da  capital  do  estado  configura  discriminação  por  motivo  de 

deficiência; 

Considerando  que  o  princípio  da  proibição  de  retrocesso,  amplamente 

reconhecido  pela  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  impede  que  sejam 

desconstituídas  as  conquistas  já  alcançadas,  em  matéria  de  direitos  fundamentais,  pelos 

cidadãos, que não podem ser despojados, no plano das medidas concretas adotadas pelo Poder 

Público, dos níveis de concretização já atingidos3;  

Considerando que até 2016 era facultada a pessoas com deficiência a realização 

de perícia médica e de matrícula em campi da Universidade Federal da Maranhão localizados 

em cidades diversas de São Luís,  de modo que a supressão dessa possibilidade configura 

3Voto do Min. Celso de Mello, MS 24875, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado 
em 11/05/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-02 PP-00284 RTJ VOL-00200-03 PP-01198.
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grave retrocesso, dificultando o acesso de pessoas com deficiência ao ensino superior;

Resolve RECOMENDAR à Reitora da Universidade Federal do Maranhão que: 

Reabra os prazos e possibilite a realização de perícia médica e matrícula às 

pessoas com deficiência aprovadas na segunda edição do processo seletivo de 2017  em 

todos os campi da universidade. 

A partir  da  data  da  entrega  da  presente  recomendação,  o  Ministério  Público 

Federal considera seu destinatário como pessoalmente ciente. 

Registre-se  que  a  presente  recomendação  não  esgota  a  atuação  do  Ministério 

Público  Federal,  não  excluindo,  pois,  a  possibilidade  de  futuras  recomendações  e  outras 

iniciativas extrajudiciais ou judiciais. 

Cientifique-se  a  autoridade  destinatária,  com  máxima  urgência,  por  meios 

eletrônico, telefônico e postal, do teor dessa recomendação. 

Fica concedido à autoridade destinatária o prazo de 48 horas para informar 

o acatamento da presente recomendação e as medidas adotadas para seu cumprimento.

Publique-se  a  presente  recomendação  no  sítio  eletrônico  da  Procuradoria  da 

República no Estado do Maranhão. 

Cientifique-se  a  1°  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público 

Federal.

Proceda-se às demais comunicações, registros e expedientes necessários.

Jorge Mauricio Porto Klanovicz

Procurador da República
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