
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITOS DIFUSOS E
COLETIVOS DA COMARCA DE SÃO LUÍS

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio dos Promotores de Justiça in fine

firmados, com base no disposto nos artigos 127, II e 129, inciso II, III e IX, da Constituição Federal,

artigos 25, IV, “a”, e 27, incisos I e II, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica

Nacional do Ministério Público), combinado com a Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e no

artigo 461 do Código de Processo Civil vem ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face  do  Estado  do  Maranhão,   pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  CNPJ  sob  o   nº

06.354.468/0001-60, com sede no Palácio dos Leões, Praça Pedro II, s/nº, Centro,  a ser citado na

pessoa do Procurador-Geral do Estado do Maranhão, Dr. RODRIGO MAIA ROCHA,  e da Fundação

Sousândrade, a ser citado na pessoa de seu representante legal, com sede na  Rua das Juçaras, quadra

44, n º 28, Renascença I, nesta capital,  a fim de garantir a exigência de realização do EXAME DE

PROVA PRÁTICA DE PROFICIÊNCIA EM LIBRAS POR BANCA EXAMINADORA DE

AMPLO CONHECIMENTO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, CONSTITUÍDA POR

DOCENTES SURDOS E LINGUISTAS DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,

para os  cargos  de  Instrutor de  Libras  e  de  Intérprete  (Professor)  de  Libras,  no  Edital  de

Concurso Público SEGEP nº 001, de 06/11/2015, nos termos do § 3º do art.8º do Decreto Federal nº

5.626, de 22 de dezembro de 2005, pelos fatos e fundamentos jurídicos que seguem:
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1.   DOS FATOS

Após a publicação do Edital de Concurso Público SEGEP nº 001, de 06/11/2015, houve

intenso  clamor  público  da  comunidade  surda  contra  a  falta  de  exigência  da  prova  prática  de

proficiência  em  Libras  no  referido  concurso  público,  requerendo,  por  meio  de  suas  entidades

representativas, providências do Ministério Público no sentido de resolver o problema.

A questão  central  sustentada  nas  diversas  manifestações  das  pessoas  surdas  ou  com

deficiência  auditiva  é  que  a  omissão  da  exigência  da  prova  prática  em  Libras  inviabiliza  a

comunicação eficiente dos Professores com os alunos surdos ou com deficiência auditiva,  o que

fulmina  o  processo  ensino/aprendizagem  e  debilita  toda  a  formação  desses  alunos,  além  de

comprometer inevitavelmente o futuro profissional e, por consequência, prejudicar a inclusão social.

A falta de diálogo do Estado do Maranhão com as entidades das pessoas surdas e a pouca

preocupação da Fundação Sousândrade em garantir o direito fundamental dos principais interessados

em ter educação inclusiva de qualidade - os alunos com surdez - revela o viés autoritário e a postura

arrogante dos requeridos, que somente na audiência pública concordaram em proceder à alteração

complementar  no Edital,  conforme consignado em Ata e  nas  diversas  publicações  em periódicos

(cópias anexas).

Como de praxe e em apreço à via compositiva, no escopo de evitar embate judicial, o

Ministério Público Estadual, por meio dos Promotores de Justiça subscritores, tomou a iniciativa de

promover diversas reuniões com as partes interessadas, ouvindo e acolhendo todos os argumentos

compatíveis que pudessem resultar em solução satisfatória para a conveniência administrativa e para a

garantia  do  direito  fundamental  à  educação  inclusiva  de  qualidade  para  os  alunos  surdos  ou

deficiência auditiva. 

 Após tratativas preliminares entre os interessados, no dia 26 (vinte e seis) de novembro

de 2015, às 10:00h, na sala de reunião da sede das Promotorias de Justiça da Capital foi realizada

audiência  pública  com os  participantes  relacionados  na  lista  de  presença  anexa  para  tratar  dos

requisitos legais de formação e de seleção do Instrutor de Libras e do Intérprete de Libras, sendo

apresentada pelo Ministério Público a proposta de alteração complementar do referido Edital para

inserção da exigência do exame de proficiência para os cargos citados.

Embora  sugerida  a  expedição  de  Recomendação  nesse  sentido  pelos  Promotores  de

Justiça presentes na audiência pública, houve o entendimento entre as partes sobre a desnecessidade

de tal instrumento, pois a Secretaria de Estado da Gestão e Previdência-SEGEP e os representantes da

Fundação  Sousândrade,  organizadora  do  certame,    concordaram  em  proceder  à  alteração
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sugerida, de inserir no Edital a exigência do exame de proficiência (prova prática) em Libras

aos candidatos aos cargos de Instrutor de Libras e Intérprete de Libras, POR ENTENDER

PLENAMENTE  CABÍVEL  E  COM  PERTINÊNCIA  LEGAL  E  CONVENIÊNCIA

ADMINISTRATIVA A ALTERAÇÃO SUGERIDA.

Estranhamente,  contudo,  algumas  horas  mais  tarde,  o  Advogado  EDUARDO

DUAILIBE, representando a Secretaria de Estado da Educação,  compareceu à 14ª Promotoria de

Justiça Especializada da Pessoa com Deficiência e requereu Certidão de que comparecera a essa

unidade ministerial em busca de Recomendação referente à Audiência Pública e não lograra êxito.  

Esse fato não passou despercebido e suscitou da parte dos órgãos ministeriais a cobrança

de explicações quanto a essa iniciativa, uma vez que ficara bem claro que o Estado do Maranhão, por

meio da SEGEP e da Fundação Sousândrade, procederia à comentada alteração no Edital do concurso

público  sem necessidade  de  Recomendação  do  Ministério  Público,  POR RECONHECER A

PERTINÊNCIA LEGAL E O ACOLHIMENTO DE CONVENIÊNCIA ADMINSITRATIVA de

se exigir o exame de proficiência (prova prática) para os cargos de Instrutor e de Intérprete em

Libras,  entendimento que foi  amplamente testemunhado e registrado em áudio e vídeo,  além de

publicado na internet e nos demais veículos de comunicação de massa (cópias anexas).

Nos esclarecimentos prestados informalmente, os representantes estaduais asseveraram o

acordo feito publicamente e solicitaram reunião de urgência para solução imediata da questão, dada a

exiguidade do tempo disponível para conclusão da alteração no Edital. 

Dando efetividade ao acordado, reuniram-se na Promotoria de Educação Especial   os

representantes estaduais,  Profa.  ROSANE DA SILVA FERREIRA e a Advogada da Secretaria da

SEDUC  MADY LAINY PAULA DE  SOUZA,  e  os  Promotores  de  Justiça  MARIA LUCIANE

LISBOA BELO,  RONALD  PEREIRA DOS  SANTOS  e  LINDONJONSON  GONÇALVES  DE

SOUSA, que se detiveram na análise do Edital e na redação da alteração acertada para inclusão

da exigência do exame de proficiência (prova prática) em Libras para os cargos de Instrutor de

Libras e de Intérprete de Libras.

Ao  final  da  reunião  e  consignada  consensualmente  a  alteração  editalícia,  ficou

pacificado  o entendimento de que para os cargos (e somente para esses cargos) de Instrutor de

Libras e de Intérprete de Libras haveria no processo seletivo a exigência complementar, de

caráter eliminatório,  do exame de proficiência em Libras nos termos do § 3º do art.  8º  do

Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

Frise-se  que  a  sugestão  construída  consensualmente  não  é  nenhuma  novidade,  pois

inúmeros concursos públicos destinados ao preenchimento dos cargos de Instrutor e Intérprete de
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Libras estabelecem a obrigatoriedade da prova prática de proficiência em Libras. Aliás,  a própria

Fundação Sousândrade previu essa exigência no concurso público realizado pela Prefeitura de

Paço do Lumiar, no Edital de Divulgação nº 019, de 11 de novembro de 2014 (cópia anexa).  

Todavia,  em  manifesto  ato  de  deslealdade,  o  Estado  do  Maranhão  descumpriu

indecorosamente o acordo firmado em audiência pública e desconsiderou todos os acertos firmados e

"amarrados" com o Ministério Público, encaminhando, de última hora, às 17:35h,  no dia  30/11/2015,

no Setor de Protocolo das Promotorias, lamentável e insubsistente manifestação em que retrocede no

seu compromisso de proceder à alteração editalícia, arrolando uma série de infundadas razões a partir

de argumentação por demais rasa e anêmica, que deve ser afastada incontinenti por esse juízo.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A Constituição Federal, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição de órgão

essencial  à  justiça,  atribuindo-lhe,  como  poder/dever  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Para tanto, conferiu legitimidade processual ao Ministério Público para a propositura da

ação civil pública, destinada à proteção dos interesses individuais homogêneos, difusos e coletivos. 

A propósito, transcreve-se in verbis o art. 129, inciso III, da Constituição Federal:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;

Sendo assim, é dever do   Ministério Público  , em fiscalização ao cumprimento da lei e

defesa de direitos individuais indisponíveis  , ingressar em juízo; razão pela qual se demonstra a

legitimidade  dos  Promotores  de  Justiça  subscritores  para  a  propositura  da  presente  ação,

citando-se, para tanto, os referidos artigos 25, IV, “a”, e 27, I e II da Lei n.º 8.625/93.

3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS E DO MÉRITO

No  que  se  refere  à  obrigação  dos  requeridos  e  do  trato  da  questão  de  mérito,  a

Constituição  Federal  inaugurou  o  paradigma  de  inclusão  social  da  pessoa  com  deficiência  e

estabeleceu  parâmetros  normativos  de  magna  supremacia  para  o  arcabouço  jurídico
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infraconstitucional de defesa dos direitos da pessoa com deficiência auditiva, destacando-se, na área

da educação, o Decreto nº   5.626, de 22 de dezembro de 2005.

Ressalte-se que a exigência da prova prática está em perfeita simetria com a atividade-

fim desenvolvida pelo Instrutor e pelo Intérprete de Libras, que  devem demonstrar, DE FORMA

PRÁTICA,  competências  e  habilidades  exigidas  para  a  função  docente  ou  de  tradução  e

interpretação da Libras. 

Ora,  Excelência,  de  que  outra  forma  poderão  ser  demonstradas  as  competências  e

habilidades próprias das funções dos cargos senão com a prova prática de proficiência? Como aferir

que um candidato, ainda que tenha logrado êxito nas provas objetivas e ostentando títulos de pós-

graduação, esteja preparado para garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva? 

Se o objetivo das competências e habilidades exigidas para o Instrutor e para o Intérprete

de Libras é garantir que os alunos surdos ou com deficiência auditiva tenham acesso à comunicação, à

informação e à educação, qual mecanismo seletivo melhor do que a prova prática de proficiência em

Libras?

Mais do que imperativo legal, há um preceito de ordem moral, orientada na perspectiva

finalística,  de  se  buscar   mecanismo  de  seleção  que,  de  fato,  alcance  o  escopo  da  norma

infraconstitucional que é o de garantir  o acesso à comunicação, à informação e à educação aos alunos

surdos ou com deficiência auditiva.

A exigência de aprovação em prova objetiva e apresentação de títulos de pós-graduação

não supre a necessidade de demonstração de  competências e habilidades exigidas para a função

docente ou de tradução e interpretação da Libras. 

Por acaso, Excelência, em exemplo analógico singelo apenas ilustrativo, admitir-se-ia

que  alguém fosse  aprovado  ao  cargo  de  motorista  apenas  com aprovação  em prova  objetiva  e

apresentação de certificados de cursos teóricos sem a devida prova prática de direção?

No caso específico, a demonstração do saber está no fazer; e nenhuma formação teórica

pode suprir uma capacitação eminentemente empírica. Assim, a prática é da natureza do exercício

funcional do Intérprete e do Tradutor em Libras, constituindo mesmo sua  significação ontológica.    

Não é outra a razão da exigência consignada no citado §3º do art. 8º do Decreto Federal

nº 5.626, de 22/12/2005, de que "o exame de proficiência em Libras deve ser realizado por banca

examinadora  de  amplo  conhecimento  em Libras,  constituída  por  docentes  surdos  e  linguistas  de

instituições de educação superior".

Fica  evidente  que  o  legislador  infraconstitucional  não  se  contentou  apenas  com  a

formação  teórica  do  profissional  em  Libras,  mas  exigiu  que  a  verificação  se  desse  na  prática,
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estendendo  o  "amplo  conhecimento  em  Libras",  também  prático,  aos  membros  da  banca

examinadora,  culminando  com  o  requinte  de  prever  expressamente  a  constituição  da  banca

examinadora por docentes surdos, exatamente para assegurar a avaliação acertada das competências e

habilidades dos profissionais que terão a nobre missão de integrar alunos surdos ou com deficiência

auditiva.

Dispensar  o  exame  prático  de  proficiência  em Libras  significa  colocar  em risco  a

formação  e  a  inclusão  social  desses  alunos,  condenando-os  ao  submundo  da  exclusão  e  da

discriminação,  pois jamais conseguirão ter  acesso aos meios eficientes de participação efetiva na

sociedade em função de lhes ter sido negado o direito fundamental à educação inclusiva.

Seria razoável dispensar o exame prático de sentença ou a prova oral para o concurso de

Juiz? Alguém arrisca-se a recorrer a um Médico que nunca demonstrou seus conhecimentos práticos?

Ou  a  um Engenheiro  que  nunca  realizou  uma  obra?  Por que  então  os  alunos  surdos  devem

submeter sua formação educacional a um profissional que não demonstrou, na prática, suas

competências e habilidades?

É mais do que pertinente neste universo reflexivo o princípio da "igual consideração de

interesses",  em que demandas semelhantes  ou que guardam equivalência  de consideração devem

receber  igual  tratamento.  Tal  princípio  encontra  seu  equivalente  contemporâneo  no  principio  da

proporcionalidade, servindo como balizador da técnica da ponderação.

Desse  modo,  cabe  ressaltar  que,  além  da  pertinência  legal,  da  oportunidade  e  da

conveniência administrativa, o cuidado em estabelecer mecanismos eficientes e eficazes de seleção de

profissionais para a atividade-fim de comunicação, por meio de exame prático, é um imperativo legal

que vai ao encontro da racionalidade. 

Para arrematar,  um derradeiro exercício argumentativo posto em forma de indagação:

sendo  a  Libras  um  complexo  meio  de  comunicação,  constituindo  um  sistema  com  estrutura

gramatical  própria,  com  diversos  níveis  linguísticos  -  fonológico,  morfológico,  o  sintático  e  o

semântico - como acreditar que alguém a conheça ou que lhe tenha domínio sem que demonstre na

prática? A resposta resulta óbvia.

Do mesmo modo que o português, o francês, o inglês, ou qualquer outra língua, também

a  Libras  exige  prática;  e,  igualmente  como  qualquer  língua,  exige  domínio  prático,  ou  seja,

proficiência, no processo de ensino e comunicação. Se é impossível aprender sem praticar, também é

impossível ensinar sem praticar, resultando em falta de comunicação. Nesse sentido, a dicção do art.

8º do Decreto nº 5.626, de 22/12/2005: 
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O exame  de  proficiência  em Libras,  referido  no  art.  7º,  deve  avaliar  a
fluência no uso, o conhecimento e a competência para o ensino da língua.

    
Dessa forma, é indiscutível a obrigação do Estado do Maranhão e da Fundação

Sousândrade em inserir a exigência da prova prática de proficiência em Libras no Edital de

Concurso Público SEGEP nº 001,  de 06/11/2015,  aos cargos de Instrutor e de Intérprete de

Libras.

4. DOS REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR

O art. 273 do Código de Processo Civil permite que o Juiz, a requerimento da parte,

antecipe, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, desde que, existindo prova inequívoca,

convença-se da verossimilhança da alegação, atendidos os requisitos do inciso, I ou do inciso II, do

referido artigo.

Assim, o instituto da antecipação de tutela foi idealizado para garantir a efetividade do

processo, pois parte do pressuposto de que justiça tardia não é justiça.

No  vertente  caso,  diante  da  relevância  dos  elevados  interesses  a  serem  tutelados,

notadamente  os  direitos  fundamentais  à  educação  inclusiva,  à  inclusão  social  e  à  vida  digna,

necessário se faz a utilização desse instrumento processual,  ainda mais porque estão presentes os

requisitos ensejadores da concessão da referida tutela de urgência.

A  verossimilhança  da  alegação  e  existência  de  prova  inequívoca  a  demonstrar  a

legitimidade e inteira procedência da tutela jurisdicional de urgência estão fartamente demonstrados,

tendo em vista que as pessoas com surdez ou com deficiência auditiva possuem o direito fundamental

de receberem educação inclusiva de Instrutores e Intérpretes de Libras que tenham demonstrado, em

prova prática de proficiência, as devidas competências e habilidades na comunicação e no ensino em

Libras.

O fundado receio de dano irreparável também está presente, pois a demora em atender ao

pleito  ora  apresentado  representa  risco  iminente  de  lesão  irreversível  ao  direito  fundamental  à

educação  inclusiva  de  qualidade,  o  que  configura concreto  risco  de  irreparabilidade  dos  danos

ocorridos ou que venham a ocorrer, caso não haja a imediata alteração complementar no citado Edital,

inserindo-se a exigência da prova prática de proficiência para os cargos de Instrutor e de Intérprete em

Libras.
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Quanto ao requisito da não-configuração do perigo de irreversibilidade, a jurisprudência

pátria mais recente e abalizada é uníssona em relação ao cabimento de antecipação de tutela nos

processo  em que  se  busca  a  tutela  jurisdicional  de  direito  fundamental,  principalmente  no  que

concerne ao direito fundamental à educação inclusiva.

Ao contrário do que alega a risível manifestação dos demandados (anexa), a alteração

requerida no Edital não trará nenhuma insegurança jurídica para o certame, pois objetiva exatamente

assegurar o sentido teleológico do concurso público em comento que é o de garantir  que alunos

surdos  possam  se  comunicar  com  os  professores  e  se  inserir  adequadamente  no  processo

ensino/aprendizagem.

Soma-se a isso a compreensão de que a exigência da prova prática de proficiência em

Libras não é horizontal, linear e universal a todos os candidatos, mas com aplicabilidade apenas aos

candidatos que pretendem os cargos de Instrutor e de Intérprete de Libras, constituindo-se, portanto,

em obrigação segmentada, pontual e específica, em atendimento a ditames valorativos ético-morais e

a construção normativa de matriz jusfundamental, de base legal cogente e dotada de racionalidade de

ordem prática.

Assim,  a  mudança  do  Edital  trará  segurança  jurídica,  pois  amoldar-se-á  a  legítimo

reclamo social do segmento social potencialmente beneficiário, e estará em simetria com a desejada

intenção dos preceitos integradores da legislação internacional dos direitos humanos com a ordem

jurídica pátria, que os positivou como direitos fundamentais.

 Finalmente, é por demais emblemático que Vossa Excelência esteja apreciando a

presente ação na véspera do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - dia 03 de dezembro,

data instituída pela ONU com o objetivo de promover a reflexão e estimular o debate sobre os

direitos humanos das pessoas com deficiência.

5. DOS PEDIDOS

Ante  o  exposto  nas  linhas  gerais  acima,  este  órgão  ministerial  requer  de  Vossa

Excelência o que segue:

1) seja deferida, inaudita altera pars, a MEDIDA LIMINAR requerida na presente ação,

obrigando o Estado do Maranhão e a Fundação Sousândrade a procederem à imediata alteração no

Edital de Concurso Público SEGEP nº 001, de 06/11/2015, fazendo constar a exigência de prova
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prática de proficiência em Libras aos cargos de Instrutor de Libras e Intérprete de Libras , sob pena de

pagamento de multa de 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem

judicial, sem prejuízo de outras providências tendentes ao atendimento da obrigação imposta;

2) citação do Estado do Maranhão,  na pessoa do Procurador-Geral  do Estado,    Dr.

RODRIGO MAIA ROCHA, e da Fundação Sousândrade, por meio de seu representante legal, nos

endereços indicados;

3) ao final da instrução processual seja julgada procedente a presente ação, tornando

definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida inaudita altera pars, para condenar em definitivo

os réus a procederem a alteração do Edital no termos propostos,  sob pena de pagamento de multa

de 5.000,00 (cinco mil  reais)  por cada dia de atraso no caso de descumprimento da ordem

judicial.

Protesta-se provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, juntando, desde

logo, as peças anexas.

Dá-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apenas para efeitos fiscais.

São Luís, 02 de dezembro de 2015.

    

                                        MARIA LUCIANE LISBOA BELO
                                             2ª Promotoria Especializada da Defesa da Educação

   

                                             RONALD PEREIRA DOS SANTOS
                                              Promotor de Justiça da 14ª Promotoria de Justiça Especializada

                     (1ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência)
 

                                                   LINDONJONSON GONÇALVES DE SOUSA
                                        28ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público da  Probidade Administrativa

                                                             (1ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência)

.
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ROL DE TESTEMUNHAS:

1) LÍDIA MARIA TRINTA AROUCHE, residente na Rua Norte, Casa 94, Centro, nesta cidade, tel 

(98) 98271-3067;

2) VILENIR ROSALE LEITE DE SÁ,  residente na Rua dos Tapajós, nº 53, João Paulo, nesta 

cidade, tel. 99992-8230;

3) ANA RUTE FARIAS DE ALBUQUERQUE, residente na Rua Diogo de Campos, Quadra 18, nº 

05, Cohama, nesta cidade, tel. (98) 99604-8424.

São Luís, 02 de dezembro de 2015.

                                       MARIA LUCIANE LISBOA BELO
                                               2ª Promotoria Especializada na Defesa da Educação

                                      RONALD PEREIRA DOS SANTOS
                                              Promotor de Justiça da 14ª Promotoria de Justiça Especializada

                     (1ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência)

 

                                        LINDONJONSON GONÇALVES DE SOUSA
                               28ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público da Probidade Administrativa

                                                        (1ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência)
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