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Recomendação nº: 004/2020/DEINJ-Cível/BH 

 

 

Belo Horizonte, 18 de março de 2020. 

 
A Sua Excelência a Senhora Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais 
JULIA FIGUEIREDO GOYTACAZ SANT`ANNA 
 
A Sua Excelência a Senhora Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de 
Minas Gerais 
ELIZABETH JUCÁ E MELLO JACOMETTI  
 
A Sua Excelência a Senhora Secretária de Educação do Município de Belo 
Horizonte 

ÂNGELA DALBEN 
 
A Sua Excelência a Senhora Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do 
Município de Belo Horizonte  
MAÍRA DA CUNHA PINTO COLARES 
 
 
 
 Prezadas Senhoras, 

Com os cordiais cumprimentos, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo 

expressão e instrumento do regime democrático, na dicção do art. 134 da Constituição 

da República, por meio da  DEFENSORIA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE, com base no art. 128, inciso X, da Lei Complementar Federal nº 80/94, 

vem INFORMAR E RECOMENDAR o que segue. 

CONSIDERANDO a declaração da OMS de estado de pandemia em 

relação ao Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que são objetivos da Defensoria Pública a primazia da 

dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, bem como a 
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prevalência e efetividade dos direitos humanos (art. 3º-A, I e III, da Lei Complementar nº 

80/94); 

CONSIDERANDO que são funções instituicionais da Defensoria Pública 

promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do 

ordenamento jurídico e exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor (art. 4º, III, VIII , da Lei 

Complementar nº 80/94); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 227, 

garante a crianças e adolescentes, com prioridade absoluta, o direito fundamental à 

vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

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

exploração, violência, crueldade e opressão; 

 

 CONSIDERANDO que a previsão supramencionada traz a 

chamada Doutrina da Proteção Integral, reforçada e delineada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), segundo a qual toda criança e adolescente são 

sujeitos de direitos dos quais família, sociedade e Estado têm o dever de observar e 

efetivar com prioridade absoluta em razão da condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento; 

 

CONSIDERANDO que a prioridade absoluta compreende a criação 

de políticas públicas e destinação de recursos públicos1; 

 

 
1 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 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. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
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. 
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CONSIDERANDO que o ECA em seu art. 3º dispõe que a criança e 

o adolescente gozam sem discriminação de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, além dos previstos naquele diploma legal. Ou seja, têm todos os 

direitos humanos das pessoas adultas e mais os relacionados à sua condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, sendo sempre a interpretação do rol de 

direitos dos quais são detentores a mais ampla possível; 

 

CONSIDERANDO que quando esse público tiver seus direitos 

ameaçados ou violados, devem ser aplicadas medidas de proteção pautadas nos 

princípios da condição de sujeitos de direitos, da proteção integral e prioritária, da 

responsabilidade primária e solidária do poder público, do interesse superior da 

criança e do adolescente, da privacidade, da intervenção precoce, da intervenção 

mínima, da proporcionalidade e da atualidade, da responsabilidade parental, da 

prevalência da família, da obrigatoriedade da informação e da oitiva obrigatória e da 

participação (arts. 98 e 100 do ECA); 

 

CONSIDERANDO que as medidas protetivas, conforme previsão do 

art. 101 do ECA, não têm rol taxativo. Pelo contrário, o espírito protetivo do ECA 

somente permite fazer interpretações extensivas das possibilidades de proteção; 

 

CONSIDERANDO que no último dia 11 de março, a Organização 

Mundial de Saúde classificou como pandemia a disseminação da contaminação pela 

COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO que foi declarado Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN), materializada na Portaria nº 188/2020 do Ministro 

de Estado da Saúde; 
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CONSIDERANDO que o direito constitucional à educação engloba o 

dever do Estado de garantir atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de alimentação2; 

 

CONSIDERANDO que os alunos estarão em casa com atividades 

pedagógicas, portanto, com acesso aos conteúdos educativos, inclusive com aulas 

que serão transmitidas por meios digitais;  

 

CONSIDERANDO que muitas famílias contam com a refeição que 

seus filhos fazem na escola, não tendo como arcar com o aumento de despesa de 

alimentação do período em que os filhos permanecerão em casa; 

 

CONSIDERANDO que o Comentário Geral nº 14 do Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que monitora a efetivação do Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas 

(ONU) , indica que: 

 
16. “A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, 
endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra 
essas doenças” (art. 12.2 (c)) requer o estabelecimento de 
programas de prevenção e educação para fazer frente às 
preocupações de saúde relacionadas com o comportamento, 
como as doenças sexualmente transmissíveis, em particular 
HIV/AIDS, e aquelas que afetam negativamente a saúde sexual 
e reprodutiva, bem como a promoção dos determinantes 
sociais da boa saúde, como a segurança ambiental, a 

 
2
 Art. 208 da CF. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 
didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
 
Art. 4º da lei nº 9.394/96. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;   
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educação, o desenvolvimento econômico e a igualdade de 
gênero. O direito a tratamento inclui a criação de um sistema 
de cuidados médicos urgentes em casos de acidentes, 
epidemias e riscos para a saúde semelhantes, assim como a 
prestação de socorro em casos de desastre e de assistência 
humanitária em situações de emergência. O controle de 
doenças abrange esforços individuais e coletivos dos Estados 
para disponibilizar, entre outras coisas, as tecnologias 
relevantes, o emprego e a melhoria de vigilância 
epidemiológica, a reunião de dados desagregados, a 
implementação ou melhoria de programas de imunização e 
outras estratégias de controle de doenças infecciosas”. 
 

CONSIDERANDO que alguns casos podem ser mais graves em 

pessoas que estão dentro do grupo de risco, podendo ocorrer síndrome respiratória 

aguda grave e complicações, podendo levar a óbito em casos extremos3; 

 

CONSIDERANDO que publicamente vêm sendo noticiado que diabéticos, 

hipertensos, pessoas com insuficiência renal crônica, pessoas com doenças 

respiratórias crônicas, pertencem ao grupo de risco desta doença4; 

 

CONSIDERANDO que muitos pais/responsáveis exercem atividade 

laborativa autônoma sem formalidade e não têm dentro de seus núcleos de apoio 

pessoas fora do grupo de risco mencionado para deixar seus filhos e que por esta 

razão terão uma perda econômica significativa, gerando reflexos na subsistência da 

família e também da economia; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Estado de Minas Gerais; 

 
3
 http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/assets/images/Q&A-corona-virus02B.pdf 

4
 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/12/saiba-quais-sao-os-grupos-mais-vulneraveis-ao-

coronavirus-e-por-que.ghtml e https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/15/idosos-diabeticos-e-fumantes-

fazem-parte-do-grupo-de-risco-veja-cuidados-essenciais.ghtml 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/assets/images/Q&A-corona-virus02B.pdf
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/12/saiba-quais-sao-os-grupos-mais-vulneraveis-ao-coronavirus-e-por-que.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/12/saiba-quais-sao-os-grupos-mais-vulneraveis-ao-coronavirus-e-por-que.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/15/idosos-diabeticos-e-fumantes-fazem-parte-do-grupo-de-risco-veja-cuidados-essenciais.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/15/idosos-diabeticos-e-fumantes-fazem-parte-do-grupo-de-risco-veja-cuidados-essenciais.ghtml
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RECOMENDA: 

a) Que continue sendo distribuída alimentação a todos os alunos 

da rede pública estadual e municipal que tiveram as aulas suspensas, 

indiscriminadamente, independente de as famílias serem beneficiárias de programas 

de transferência de renda e estarem em determinados cadastros, da forma mais 

conveniente para a Administração Pública, ainda que para serem levadas para 

consumo fora das escolas e desde que não gere ônus para as famílias; 

b) Que seja verificada a possibilidade de concessão de um 

benefício assistencial emergencial temporário para os pais/responsáveis que tenham 

filhos matriculados na rede pública de ensino e que tenham tido as aulas suspensas, 

que exerçam atividade laborativa autônoma informal e não tenham dentro do seu 

núcleo de apoio pessoas fora do grupo de risco do Covid-19 que possam cuidar das 

crianças para trabalharem; 

 

Por fim, aguardamos resposta, podendo esta ser protocolada, 

encaminhada pelo correio para o endereço constante do rodapé ou enviada ao e-

mail infanciacivel@defensoria.mg.def.br no prazo de 03 (três) dias.  

Sem mais, aproveitamos para apresentar protestos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente,  

 

DANIELE BELLETTATO NESRALA 

Coordenadora da Defensoria Pública Especializada da Infância e Juventude 

mailto:infanciacivel@defensoria.mg.def.br

