
ESTADO DO PARÁ 
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE xxxxxxxx
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
A Escola Municipal de Ensino Fundamental xxxx, neste ato representada por sua 
Diretora, Sra. xxxxxxx, tendo em vista que, atual ordenarnento jurídico, 
capitaneado pela Constituição da República e Estatuto da Criança e do 
Adolescente, elege corno prioridade absoluta à proteção da criança e do adolescente, 
efetivada, através, dentre outras, por educação de qualidade, mediante garantia de 
freqüência e permanência na escola, conseqüentemente, de aprendizagem, progressão e 
êxito, finna, perante o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu 
Promotor de Justiça DR xxxxxxxxx, TERMO DE COMPROMISSO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos: 
1-CONSIDERANDO que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade, nos tennos do art. 30 do ECA; 
TI-CONSIDERANDO que, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, 
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, nos termos do 
art. 4º do ECA; 
111-CONSIDERANDO que, a garantia de prioridade compreende, nos termos do 
parágrafo único do art. 4º do ECA: 
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. 
1V-CONSIDERANDO que, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
fonna de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais, nos termos do art.5º do ECA;
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V-CONSIDERANDO que, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do art. 70 do ECA; 
VI-CONSIDERANDO que Constituição Federal, em seu artigo 205, expressa 
que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleito desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercÍcio da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 
Vil-CONSIDERANDO que, a maioria dos estudantes das escolas públicas de educação 
básica são, em sua maioria, crianças e adolescentes: 
Viu-CONSIDERANDO que, compete aos Estados e aos Municípios, em regime de 
colaboração, e com a assistência da união, zelar junto aos pais ou responsáveis, pela 

freqüência à escola (art. 5°, § 1°, III da Lei n° 9.394/96); 
IX-CONSIDERANDO que, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a inçumbêncja de informar os pais e 
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução 

de sua proposta pedagógica (au. 12, Vil da LDB, no mesmo sentido, § 3°, art. 5° do 
ECA); 
X-CONSIDERANDO que, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo os seus alunos 
(I);de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares (II); e de elevados níveis de repeténcia (III); 
XI-CONSIDERANDO que, os estabelecimentos de ensino, ainda terão a incumbência 
de notificar ao Conselho Tutelar do Municipio, ao juiz competente da Comarca e ao 
respectivo representante do Ministério a relação dos alunos que apresentem quantidade 
de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei (art, 12, VIII, da 
LDB, incluído pela Lei n° 10.287/01); 
XI1-CONSIDERANDO-se a constatação de que a maior parte dos adolescentes 
apreendidos em flagrante, na prática de atos infracionais, estão fora da escola, não 
havendo por nenhum diretor de estabelecimento de ensino do município, comunicação 
formal aos órgãos de proteção à criança e ao adolescente sobre as faltas reiteradas, casos 
de repetência e abandono dos estudos pelos mesmos esse diretor, COMPROMETE-
SE: 
Comunicar ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público os casos de maus- tratos 
envolvendo os seus alunos, imediatamente; de reiteração de faltas injustificadas, de 
repetência e abandono e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares (TI); e de 
elevados níveis de reperência (III), o mais rápido possível;
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Pelo descumprimento do ora avençado, mediante desídia ou omissão, o diretor sujeitar-
se-á ao pagamento de multa diária no valor de R$ 30,00 (três reais) por caso não 
comunicado, reversível ao FIA — Fundo da Criança e do Adolescente, sem prejuízo das 
responsabilizações civil e de improbidade administrativa. 
O presente Termo de Compromisso terá acompanhamento do Ministério Público do 
Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça de Redenção. 
Esse ajuste tem vigência imediata, a partir de sua assinatura, e é firmado por prazo 
indeterminado, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e condições, em 
qualquer tempo, por meio de requerimento ao Ministério Público do Estado do Pará. 
Estando assim compromissados, a direção da escola firma o presente instrumento na 
presença do Promotor de Justiça abaixo identificado, para que produza os efeitos legais 
e jurídicos. 

Redenção/PA, 18 de outubro de 2006.
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