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RECOMENDAÇÃO NUDIN Nº 001/2016 

 

 

CONSIDERANDO que a Magna Carta, em seu art. 134, estabelece que a Defensoria 

Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, 

judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados; 

 

CONSIDERANDO que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre 

outras, 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 (art. 4º, XI, da LC 80/94); 

 

CONSIDERANDO que é atribuição do Núcleo Especializado da Infância e Juventude 

(NUDIN) propor medidas judiciais e extrajudiciais para a tutela de interesses individuais, 

coletivos e difusos de crianças e adolescentes (art. 24, I, do Ato Normativo nº 450/2015); 

 

CONSIDERANDO que o direito à educação é direito constitucional garantido a todos 

os cidadãos brasileiros por meio dos artigos 6º e 205 da Constituição da República; 

 

 CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente corrobora a 

determinação constitucional de garantia absoluta do direito à educação nos seus artigos 4ª 

e 53; 

 

 CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 123 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente expressamente prevê que “durante o período de internação, inclusive 

provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas”; 
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 CONSIDERANDO que o direito à escolarização nas unidades socioeducativas do 

Espírito Santo é garantido por intermédio da atuação da Secretaria de Educação (SEDU); 

 

 CONSIDERANDO que na Unidade de Internação Metropolitana (UNIMETRO) apenas 

é oferecida a modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), cuja duração do período 

letivo é semestral;  

 

 CONSIDERANDO que o cumprimento efetivo do período letivo 2015/2 foi 

prejudicado por atitude da antiga gerência da UNIMETRO, que não conduzia os 

socioeducandos para o espaço pedagógico da unidade, mesmo com a SEDU e os professores 

cumprindo suas obrigações, e que, por esse motivo e visando que os jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação não fossem prejudicados, o período 

letivo 2015/2 foi estendido para reposições e encerrado somente em abril/2016; 

 

 CONSIDERANDO, no entanto, que, segundo informações colhidas, o período letivo 

2016/1 ainda não foi iniciado e que, por isso, atualmente, TODOS os socioeducandos da 

UNIMETRO não se encontram inseridos em qualquer atividade pedagógica, em total 

descumprimento ao parágrafo único do artigo 123 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente;  

 

 CONSIDERANDO que, segundo informações da gerência, somente serão oferecidas 

aulas no período regular do calendário da SEDU, ou seja, em meados de julho de 2016 e 

que, sendo assim, todos os socioeducandos permanecerão mais de 2 (dois) meses sem 

atividade escolar;  

 

 CONSIDERANDO que o período letivo na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

compõe-se de 100 dias em cada semestre letivo e 400 horas semestrais; 
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 CONSIDERANDO que os socioeducandos atualmente acolhidos na UNIMETRO não 

podem ficar prejudicados em seu processo socioeducativo por atitude exclusiva da antiga 

Gerência da unidade e da Secretaria de Educação; 

  

  

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º. Recomendar à Secretaria de Educação e ao Instituto de Atendimento 

Socioeducativo que garantam o oferecimento de dois semestres letivos da modalidade 

Educação de Jovens e Adulta na Unidade de Internação Metropolitana (UNIMETRO) no ano 

de 2016, com início imediato a partir de maio, com a estipulação de calendário especial que 

respeite o limite de 100 dias em cada semestre letivo e 400 horas semestrais, inclusive com 

possibilidade de previsão de aulas em fins de semana e períodos de férias e prorrogação 

até janeiro de 2017, para que, assim, todos os socioeducandos internados na referida 

unidade estejam inseridos em atividades pedagógicas, bem como para que se evite atrasos 

na escolarização de jovens que se encontram sob a tutela estatal. 

 

 Art. 2º. Estipula-se o prazo de 5 (cinco) dias para resposta da Secretaria de 

Educação (SEDU) e do Instituto de Atendimento Socioeducativo (IASES). 

 

 Art. 3º. O descumprimento da presente recomendação importará a adoção das 

medidas judiciais cabíveis. 

 

Vitória/ES, 21 de março de 2016. 

 

HUGO MATHIAS FERNANDES 

Defensor Público 

Coordenador da Infância e Juventude 

 

ALEX PRETTI 

Defensor Público 
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CAMIILA DÓRIA FERREIRA 

Defensora Pública 

 

DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 

Defensor Público 

 

GABRIELA LARROSA DE OLIVEIRA 

Defensora Pública 

 

LÍGIA MARCHESI HOMEM 


