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Portaria nº        /2019 

 

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, por seus 

órgãos de execução abaixo firmados, integrantes do Núcleo da Infância e Juventude, no 

exercício de suas funções constitucionais e legais, 

Considerando que, nos termos do art. 227 da Constituição da 

República, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, dentre outros, à educação, à dignidade, ao 

respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão; 

Considerando que o Brasil, ao internalizar a Convenção da ONU 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (recepcionada no Brasil com força de emenda 

constitucional) se comprometeu a assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis, bem como que as pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito 

do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

Considerando que mediante o diploma internacional acima 

mencionado o Brasil se comprometeu ainda a assegurar que pessoas com deficiência não 

sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças 

com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino 

secundário, sob alegação de deficiência; 

Considerando que, nos termos do artigo 27 do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem; 

Considerando que, nos termos do artigo 28 do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 
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incentivar, acompanhar e avaliar, dentre outros, o aprimoramento dos sistemas 

educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem 

as barreiras e promovam a inclusão plena, bem como a oferta de profissionais de apoio 

escolar; 

Considerando que, o art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) dispõe que o dever do Estado com a educação 

escolar pública será efetivado mediante a garantia, dentre outros, do atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; 

Considerando que o §1º do art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, garante que haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial; 

Considerando que, nos termos do art. 4º, inciso XI, da lei 

Complementar 80/1994, é função institucional da Defensoria Pública exercer a defesa dos 

interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora 

de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros 

grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; 

Considerando a denúncia apresentada a este núcleo temático pelas 

componentes do coletivo “Mães Eficientes Somos Nós” acerca do fato de as crianças 

portadoras de deficiência matriculadas em estabelecimentos de ensino da rede municipal de 

Serra não contar com apoio individualizado em sala de aula no turno da matrícula; 

Considerando o dever institucional de agir na persecução dos fins 

institucionais da Defensoria Pública, traduzido na obrigação deste núcleo temático instaurar 

procedimento administrativo diante da possibilidade de lesão a direitos humanos e/ou 

coletivos do seu público alvo; 
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Considerando a função institucional da Defensoria Pública de 

promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre 

as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e 

demais técnicas de composição e administração de conflitos, bem como a possibilidade de 

tomar compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, 

que terá eficácia de título executivo extrajudicial, conforme estatuído no art. 5º, § 6º da Lei 

Federal 7.347/85, 

RESOLVE: 

Instaurar o presente procedimento administrativo com o objetivo de 

apurar o tratamento oferecido às crianças e adolescentes com deficiência pela rede púbica 

de educação do Município de Serra. 

Para tanto, determina, desde já, a autuação e registro do presente 

e, em seguida, a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Educação de Serra, a fim de 

que se manifeste acerca dos casos específicos mencionados pelo coletivo “Mães Eficientes 

Somos Nós” na reunião realizada com a Defensoria em 18 de março de 2019 e informe: (i) o 

número de alunos matriculados na rede municipal de ensino que necessitam de apoio 

educacional especializado; (ii) o número de alunos matriculados na rede municipal de ensino 

que necessitam de profissionais de apoio (“cuidador”); (iii) o número de profissionais que, 

atualmente, prestam atendimento especializado aos alunos portadores de deficiência 

matriculados na rede municipal de ensino, especificando o tipo de atividade desempenhada; 

(iv) como é realizado o processo de seleção dos referidos profissionais, especificando a 

qualificação mínima exigida para cada tipo de função. 

Vitória, 22 de março de 2019. 

Adriana Peres Marques dos Santos                                                   Camila Dória Ferreira 

Defensora Pública                                                                                      Defensora Pública 

 

Flávia Agnoletto Freitas                                                   Jamile Soares Matos de Menezes 

Defensora Pública                                                                                      Defensora Pública 

 

Thaiz Rodrigues Onofre 

Defensora Pública 
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