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RECOMENDAÇÃO Nº 03/2020 

 

  

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, por meio do 

NÚCLEO ESPECIALIZADO NA DEFESA DO CONSUMIDOR, presentado por seus 

agentes signatários, no uso de suas atribuições legais, respaldada nos arts. 

5º, LXXVI, da Constituição Federal; 128, X, da Lei Complementar Federal nº 

80/94 e art. 55, §4º, da Lei 8.078/90, vem, 

 

CONSIDERANDO os fundamentos da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana do Estado Democrático de Direito Brasileiro, bem como o 

objetivo de se constituir uma sociedade livre, justa e igualitária (art. 1º, 

incisos II, III e art. 3º, inciso I, da Constituição Federal); 

 

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública instituição essencial à 

função jurisdicional do Estado, sendo à mesma incumbida da defesa dos 

direitos individuais e coletivos (art. 134, caput, da Constituição Federal); 

 

CONSIDERANDO que é função institucional da Defensoria Pública 

a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos e dos direitos do consumidor (art. 4º, inciso VIII, da Lei 

Complementar Federal nº 80/1994); 

 

CONSIDERANDO que é garantida a defesa do consumidor como 

direito fundamental (art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal); 

 

CONSIDERANDO que na defesa do consumidor, a Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
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dos consumidores e o respeito à sua dignidade, saúde e segurança (art. 4º, 

da Lei nº 8.078/1990); 

 

CONSIDERANDO que no dia 11 de março de 2020, a Organização 

Mundial de Saúde classificou como pandemia a doença denominada COVID-

19; 

CONSIDERANDO que os Decretos do Estado de Sergipe, em 

especial os de nº 40.567 e 40.570/2020, editaram medidas de 

enfrentamento e prevenção à epidemia causada pelo COVID-19 (novo 

coronavírus) no Estado de Sergipe; 

 

CONSIDERANDO os graves impactos na ordem financeira e 

econômica das famílias, à nível mundial, com o desemprego e a redução do 

poder econômico, trazidos pelo isolamento social como forma de prevenção e 

de redução da disseminação do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a suspensão das atividades escolares presenciais 

das instituições de ensino particular do Estado de Sergipe desde o mês de 

março de 2020; 

 

CONSIDERANDO, como consequência da citada suspensão, a 

redução dos gastos relativos ao consumo de energia, água, telefone, 

segurança, material escolar, material de limpeza, transporte de funcionários, 

dentre outros;   

 

CONSIDERANDO que a grande maioria das relações contratuais de 

ensino particular não se adequou à nova realidade global; 

CONSIDERANDO ainda que se consiga cumprir o calendário 

escolar, atingindo a carga horária semestral e/ou anual, o prejuízo financeiro 
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e econômico enfrentado pelas famílias merece ser repartido por todos, 

levando-se em conta os princípios da solidariedade e da humanidade;   

 

RECOMENDAR aos fornecedores de serviços educacionais (em 

todos os níveis), por tempo razoável, respeitado o mínimo de tempo em que 

estejam suspensas as aulas presenciais, que: 

 

a) considerem estabelecer uma redução nas mensalidades 

escolares de seus alunos, proporcional à redução dos gastos com energia, 

água, telefone, segurança, material escolar, material de limpeza, transporte 

de funcionários, dentre outros, repassando para os alunos e suas famílias 

essa diminuição; 

 

b) considerem conceder descontos maiores e bolsas integrais de 

estudo para os casos individuais dos alunos, pais e responsáveis que ficaram 

desempregados ou tiveram suas rendas bruscamente diminuídas, levando em 

conta a situação individualizada de cada aluno e sua família; 

 

c) considerem alterar/postergar a data de vencimento e/ou 

parcelar o valor da mensalidade escolar; 

 

d) se abstenham de cobrar multa e juros moratórios de alunos, 

pais e responsáveis que já se encontrem inadimplentes ou restarem 

inadimplentes no período, facilitando a renegociação, inclusive com o 

pagamento parcelado; 

e) se abstenham de cobrar encargos contratuais escolares de 

alunos, pais e responsáveis, por conta de trancamento, cancelamento e 

desistência; 
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f) se abstenham de cobrar pelo horário integral, estendido e 

semi-integral de ensino, cobrando de alunos, pais e responsáveis apenas a 

mensalidade escolar do turno regular, de forma reduzida, como acima 

sugerido;  

 

g) se abstenham de cobrar pela prática esportiva e/ou outras 

atividades diversas do ensino, de forma a se manter apenas a cobrança do 

valor da mensalidade escolar regular reduzida, como acima sugerido;  

 

h) estabeleçam um canal de comunicação com alunos, pais ou 

responsáveis sobre o assunto; 

 

i) mantenham contato com a Defensoria Pública, através do 

Núcleo Especializado na Defesa do Consumidor, caso necessite da 

intermediação de casos individuais ou coletivos, bem como inexista consenso 

dos valores ou patamares de redução das mensalidades, tudo para evitar a 

adoção de medidas judiciais.  

 

Aracaju, 14 de abril de 2020. 

                       

AUGUSTA MONTE ALEGRE BEZERRA DE ANDRADE LIMA 

DEFENSORA PÚBLICA INTEGRANTE DO NÚCLEO ESPECIALIZADO NA DEFESA 
DO CONSUMIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

 

ORLANDO SAMPAIO DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA 
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DEFENSOR PÚBLICO INTEGRANTE DO NÚCLEO ESPECIALIZADO NA DEFESA 

DO CONSUMIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

 

            RODRIGO CAVALCANTE LIMA 

DEFENSOR PÚBLICO INTEGRANTE DO NÚCLEO ESPECIALIZADO NA DEFESA 

DO CONSUMIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 


