
ILUSTRÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE
EDUCAÇÃO - CEE

Assunto: Nota de esclarecimento do CEE-ES sobre a obrigatoriedade da educação infantil
para crianças

RECOMENDAÇÃO NDH/NUDIN Nº 31 de 18 de junho de 2020

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do art. 134 da Constituição
de 1988, por meio dos NÚCLEOS DE DIREITOS HUMANOS e INFÂNCIA E JUVENTUDE,
vem, respeitosamente, se manifestar nos seguintes termos:

CONSIDERANDO, nos termos da Constituição Federal de 1988, ser a Defensoria Pública
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 ser função institucional da Defensoria Pública, nos termos da LC 80/94,
promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada
tutela  dos  direitos  difusos,  coletivos  ou individuais  homogêneos,  quando o  resultado da
demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;

CONSIDERANDO ser função institucional da Defensoria Pública, nos termos da LC 80/94,
exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente e de
outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11/03/2020, a
existência de pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2)
e, desde então, o número de infectados tem subido consideravelmente;

CONSIDERANDO a informação constante do Painel Covid-19 (https://coronavirus.es.gov.br/
painel-covid-19-es, consulta formulada em 18 de junho de 2020) de que 440 crianças com
idade entre 0 e 9 anos foram acometidas pela doença, com registros de evolução a óbito, o
que reforça a necessidade em se adotar medidas de proteção a esse grupo;

CONSIDERANDO ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com
absoluta prioridade, dentre outros, o direito à vida, à saúde e à educação, além de colocá-
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los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, conforme art. 227 da Constituição de 1988;

CONSIDERANDO  que com o fito de frear a contaminação pelo vírus,  foi  recomendado,
entre  outras  medidas  sanitárias,  o  isolamento  social.  Porém,  esse  cenário  implicou  a
suspensão  das  aulas  presenciais  nas  escolas  e  faculdades  de  ensino  superior,  o
fechamento  do  comércio  e  a  redução  drástica  do  consumo  e  utilização  de  produtos  e
serviços, com impactos consideráveis na economia familiar de muitos indivíduos;

CONSIDERANDO a prorrogação da suspensão, no âmbito do Estado do Espírito Santo, das
atividades educacionais  em todas as escolas,  universidades e faculdades,  das redes de
ensino pública e privada, até o dia 30 de junho de 2020 (Decreto Estadual Nº 4659-R, de 31
de maio de 2020);

CONSIDERANDO  que muitos dos pais ou responsáveis que custeavam as mensalidades
escolares enfrentam,  em virtude do contexto do COVID-19,  dificuldades  financeiras  das
mais diversas naturezas, assim como muitos alunos que dependiam dos rendimentos do
trabalho para quitar as mensalidades de cursos superiores; 

CONSIDERANDO  que  tais  dificuldades  financeiras,  motivadas  pelo  isolamento  social,
geram  uma  situação  de  inegável  vulnerabilidade  econômica,  social  e  jurídica  desses
indivíduos;

CONSIDERANDO, em contrapartida, que as instituições de educação infantil, como forma
de garantir a continuidade do serviço educacional, estabeleceram formas não presenciais de
desenvolvimento das atividades, tendo que contar com a colaboração e compreensão dos
pais ou responsáveis para auxiliar as crianças;

CONSIDERANDO que, dessa forma, a prestação do serviço contratado inicialmente pelos
pais ou responsáveis foi alterado, impondo-se ao consumidor que aceitasse outra forma de
cumprimento da obrigação escolar, o que contraria o disposto no art. 313 do Código Civil;

CONSIDERANDO,  no entanto, que a adoção da modalidade de ensino à distância pelas
instituições de educação infantil  não encontra amparo legal,  na medida em que a Lei nº
9.394/96 não prevê a possibilidade de ministrar o ensino a distância, o que se entende como
silêncio eloquente da norma;

CONSIDERANDO  que  o  Parecer  nº  05/2020  do  Conselho  Nacional  de  Educação
estabeleceu  parâmetros  mínimos  de  continuidade  da  educação  infantil  no  período  de
suspensão  das  aulas  presenciais  a  partir  do  encaminhamento  aos  pais  de  atividades
correspondentes  à  etapa  da  educação,  sem  se  olvidar  que  “Nessa  situação  de

excepcionalidade  para  a  educação  infantil,  é  muito  difícil  quantificar  em  horas  as

experiências que as crianças pequenas terão nas suas casas. Não existe uma métrica
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razoável  capaz  de mensurar  estas  atividades  desenvolvidas  pela  família  em termos de

equivalência com horas letivas. E, dadas as particularidades socioeconômicas da maioria

das famílias,  deve-se cuidar para ampliar o sentido de atividades não presenciais a

serem desenvolvidas com as crianças pequenas.  Neste  sentido,  quando possível,  é

importante  que  as  escolas  busquem  uma aproximação  virtual  dos  professores  com  as

famílias,  de  modo  a  estreitar  vínculos  e  melhor  orientar  os  pais  ou  responsáveis  na

realização destas atividades com as crianças”;

CONSIDERANDO a excepcionalidade que advém dessas circunstâncias de pandemia, que
extrapola o risco intrínseco ao negócio e caracteriza evento de força maior de escala nunca
antes experimentada;

CONSIDERANDO,  porém,  que  deve  ser  sempre  resguardado  o  equilíbrio  econômico-
financeiro do contrato,  autorizam-se medidas excepcionais para readequação da relação
contratual e relativização da máxima “pacta sunt servanda”, na hipótese em que se verifica
prestação de serviço diferenciada da inicialmente contratada e a redução da capacidade
financeira do contratante (art. 6º, Código de Defesa do Consumidor);

CONSIDERANDO que o atendimento educacional às crianças de zero a cinco anos tem por
finalidade a promoção de seu desenvolvimento integral,  no tocante aos aspectos físicos,
psicológicos,  cognitivos,  afetivos  e  sociais,  complementarmente  à  ação  da  família  e
oferecida, no caso das crianças de quatro e cinco anos, em pré-escolas (Lei nº 9394/1996);

CONSIDERANDO que a educação escolar é obrigatória a partir dos 4 (quatro) anos (Lei nº
9394/1996, arts. 29 e 30);

CONSIDERANDO a mantença da cobrança da mensalidade pelas instituições de educação
infantil, em que pese a continuidade de forma irregular da prestação do serviço educacional
pelas  instituições  privadas  e  que,  assim,  os  pais  e/ou  responsáveis  pelas  crianças
matriculadas optaram por rescindir os contratos, quando não possível sua suspensão;

CONSIDERANDO  o recebimento pela Defensoria Pública de reclamações dos pais e/ou
responsáveis  noticiando  insatisfação  com  a  condução  do  contexto  pelas  instituições
privadas de educação infantil, narrando, além de falta de diálogo e transparência, queda na
qualidade do ensino;

CONSIDERANDO  a  publicação  pelo  Conselho  Estadual  de  Educação  do  documento
intitulado “Esclarecimento do CEE-ES sobre a Obrigatoriedade da Educação Infantil  para
Crianças”, em que se alertou os pais “que a omissão na matrícula de crianças de quatro

anos de idade nas instituições escolares responsáveis pela oferta dessa primeira etapa

pode, inclusive, levá-los a responder, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente,

por descumprimento dos deveres do poder familiar ou por abandono intelectual”;
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CONSIDERANDO  a repercussão da  NOTA DE ESCLARECIMENTO de 09 de junho de
20201, para os casos de pais que rescindiram os contratos de prestação de serviço escolar
com instituições de ensino privado, o que demanda adequado tratamento da situação pelos
órgãos de educação, diante do contexto atual de pandemia de Covid-19;

CONSIDERANDO  que  o  referido  documento  expedido  pelo  CEE  não  trouxe  aos  pais
recomendações de providências cabíveis para sanar o impasse nem, ao menos, eventuais
soluções pensadas pelo Estado do Espírito Santo para acolher as crianças que poderão ser
direcionadas a instituições públicas pré-escolares; 

CONSIDERANDO que a garantia da matrícula da criança não implica garantir a educação
adequada e de qualidade. O escopo da norma é justamente a promoção do efetivo ensino
em conformidade com a etapa escolar da criança e, no contexto atual, simplesmente buscar
garantir a matrícula torna inócuo o regulamento da matéria;

CONSIDERANDO  que a ausência de permissão normativa para a instalação de EAD na
educação infantil, torna desarrazoada e, em alguns casos, insustentável obrigar os pais a
manterem o contrato escolar com escolas privadas, na medida em que poderá, por parte
das  instituições,  haver  a exigência  do  pagamento  de  contraprestação pecuniária  sem o
respectivo cumprimento da obrigação educacional pactuada;

CONSIDERANDO  que, na repartição de competências referentes à educação infantil,  há
corresponsabilidade das três esferas de governo – Município, Estado e União – e da família,
mas especificamente na esfera administrativa, os Estados atuarão subsidiariamente, porém
necessariamente, em apoio técnico e financeiro aos municípios, consoante o art. 30, VI, da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO que cabe aos municípios o oferecimento de educação infantil em creches
e pré-escolas  (Lei  nº  9.394/1996,  art.  11,  inciso  V)  e  que o  Estado  do Espírito  Santo,
conforme informações extraídas  do sítio  eletrônico da Secretaria  Estadual  de Educação
(https://sedu.es.gov.br/escolas-e-diretores),  não  mantém  pré-escolas,  visto  que  lhe  cabe
assegurar  o  ensino  fundamental  e  oferecer,  com  prioridade,  o  ensino  médio  (Lei  nº
9.394/1996, art. 10, inciso VI);

CONSIDERANDO a regulamentação pela Secretaria Estadual de Educação da prestação
de serviço educacional  à distância no período de pandemia somente a partir  do ensino
fundamental  (https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/apresentacao-digital-
conteudo-5.pdf);

CONSIDERANDO  que compete ao Conselho Estadual de Ensino, conforme estabelecido
por  seu  regimento  (https://cee.es.gov.br/regimento),  dentre  outros:  “sugerir,  em  parecer

1 Disponível  em:  <https://cee.es.gov.br/Not%C3%Adcia/>.  Acesso  em  20  de  junho  de

2020.
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específico, a suspensão temporária ou definitiva do funcionamento de cursos ou escolas,

autorizar a extensão de séries escolares, as mudanças de endereço ou de mantenedor em

unidades do sistema estadual de ensino”;

CONSIDERANDO, ainda, que, de acordo com a jurisprudência do STF em matéria de saúde
e de proteção à vida, as ações devem observar padrões técnicos e evidências científicas
sobre a matéria, além dos princípios da prevenção e da precaução, que recomendam a
autocontenção  no caso de  dúvida  sobre  a  eficácia  ou  o  benefício  de  alguma ação  ou
medida2;

CONSIDERANDO  que  a  nota  de  esclarecimento  divulgada  não  evidenciou  os  critérios
técnicos e as evidências científicas levados em consideração para sua confecção, sobretudo
no que tange à proteção da vida,  integridade e saúde de crianças e seus familiares no
Estado do Espírito Santo;

CONSIDERANDO o poder de autotutela da Administração Pública que permite o controle de
seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos e
inconvenientes, conforme súmula 473 do Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de diálogo como caminho à autocomposição e como via
de acesso a soluções que se apresentem suficientes, adequadas e satisfatórias a todas as
partes envolvidas no enfrentamento à Covid-19 no Espírito Santo; 

CONSIDERANDO  que,  conforme o  artigo  3º,  do  Código  de  Processo  Civil,  devem ser
priorizadas as soluções extrajudiciais de conflito;

CONSIDERANDO que se faz necessário repensar e readequar a prestação do serviço de
educação,  de  modo a  garantir  que os  alunos  tenham acesso ao ensino  adequado,  em
termos qualitativos e quantitativos;

CONSIDERANDO  as  atribuições  do  Núcleo  de  Direitos  Humanos,  constante  no  ato
normativo DPG nº 01/2015.

RESOLVE:

RECOMENDAR ao PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO que:

a) Adote PROVIDÊNCIAS necessárias para a imediata ADEQUAÇÃO (REFORMA) da
NOTA  DE  ESCLARECIMENTO  DO  CONSELHO  SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DA
EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS à realidade de pandemia enfrentada no Estado
do Espírito Santo, com base nas orientações técnicas pertinentes, respeitando a absoluta

2 Disponível  em:  <h�p://portal.s�.jus.br/no�cias/verNo�ciaDetalhe.asp?idConteudo=443788&ori=1>.

Acesso em 18 de junho de 2020.
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prioridade  dos  direitos  fundamentais  de  crianças  e  adolescentes  no  país,  a  teor  da
Constituição de 1988 e da Lei 8.069 de 1990;

b) Caso  contrário,  que  ANULE ou  REVOGUE  a  referida  NOTA  DE
ESCLARECIMENTO;

c) Após, que CONFIRA IGUAL PUBLICIDADE ao ato de ANULAÇÃO, REFORMA ou
REVOGAÇÃO da NOTA DE ESCLARECIMENTO ORIGINAL, com remessa do documento
a todos os gestores de instituições públicas e privadas  de ensino  infantil  do  Estado do
Espírito Santo;

d) Remeta cópia do procedimento administrativo, ata de sessão ou outro documento
equivalente, na qual a NOTA DE ESCLARECIMENTO foi deliberada e aprovada;

e) Por  fim,  SOLICITA-SE,  que  Vossa  Senhoria  informe,  pelo  e-mail
cdh@defensoria.es.def.br, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, as providências
adotadas para cumprimento da presente RECOMENDAÇÃO. E que no prazo de 10
(dez) dias sejam encaminhadas as documentações solicitadas à Defensoria Pública.

HUGO FERNANDES MATIAS
Coordenador do Direitos Humanos

Defensor Público

DANIEL BARROS FERREIRA
Defensor Público

Núcleo de Direitos Humanos

FLÁVIA AGNOLETTO FREITAS
Defensora Pública Estadual

Núcleo da Infância

FERNANDA MARINHO DE MELO
MAGALHÃES

Defensora Pública
Núcleo de Direitos Humanos

MARINA DALCOMO DA SILVA
Defensora Pública

Núcleo de Direitos Humanos

VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO
Defensor Público

Núcleo de Direitos Humanos

LAÍS PEREIRA LIMA RIBEIRO
Defensora Pública

RODRIGO DOS SANTOS ADORNO
Defensor Público

Núcleo da Infância
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THAIZ RODRIGUES ONOFRES
Defensora Pública Estadual

Núcleo da Infância

CAMILA DÓRIA FERREIRA
Defensora Pública Estadual

Núcleo da Infância
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