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EXMA. E EXMO. SRA. E SR. VEREADORAS E VEREADORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA – MINAS GERIAS  

 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO 

JOVEM e a COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA E DIVERSIDADE 

SEXUAL E DE GÊNERO, ambas da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 

SUBSEÇÃO DE JUIZ DE FORA/MG, bem como as demais instituições, movimentos sociais, 

coletivos e indivíduos que abaixam assinam, vem através de seus membros, manifestarem sobre o 

Plano Municipal de Educação, que tramita na Casa do Povo, sendo as senhoras e os senhores nossas 

e nossos excelentíssimas e excelentíssimos representantes. 

PRIMEIRAMENTE, diante do forte debate acerca das Políticas Públicas a serem implementadas 

no Plano Municipal de Educação, doravante enunciado de PME, a presente Comissão de Defesa de 

Direitos, vem cordialmente apresentar sua manifestação, em prol da defesa dos direitos daqueles a 

quem o PME se destina, e que deve tratar em prol do seu desenvolvimento integral, atendendo seu 

superior interesse, na formulação das Políticas Públicas que envolvam seus direitos fundamentais. 

 

1. DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

A Declaração Universal de Direitos da Criança, de 1959, proclamada pela Organização das Nações 

Unidas, bem como a Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 19891, constituem os 

instrumentos internacionais de maior relevância sobre os Direitos das Crianças, assinalando o 

compromisso internacional de proteção e promoção de direitos, inaugurando a proteção ao 

desenvolvimento integral, e o superior interesse da criança, devendo os Estados-partes, 

promoverem, entre outros direitos, o direito à educação2, 

                                                 
1 Ambas ratificadas pelo Estado Brasileiro. 
2 Artigo 29 1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de :a) 
desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança em todo o seu potencial; b) imbuir 
na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem como aos princípios consagrados na 
Carta das Nações Unidas; c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma 
e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações 
diferentes da sua; d) preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, com espírito de 



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Av. dos Andradas, 696 – Morro da Glória – CEP: 36036-000 - Juiz de Fora – Minas Gerais 

www.juizdefora.oabmg.org.br  |  contato@juizdefora-oabmg.org.br 

Fone: (32) 3690-5900 - Fax: (32)3690-5903 

 

“sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, 

crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou 

social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer 

outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.” 

(art. 2º da Convenção sobre os direitos da criança) 

Assim, as crianças abandonam o paradigma de objeto de cuidado, para constituírem verdadeiros 

sujeitos de direitos, direitos esses especiais, em face a sua condição de desenvolvimento, 

constituindo uma obrigação aos Estados-partes, a observância do interesse superior da criança 

(art.3º da CDC). 

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988, inaugura no Brasil a doutrina da proteção integral, o 

entendimento da prioridade absoluta, embasados no princípio do superior interesse da criança. Em 

seu art.227, o legislador constitucional definiu: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 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. (Grifo nosso) 

Deste modo, tornou-se claro o compromisso constitucional do Estado brasileiro em garantir e 

defender os direitos das crianças e adolescente, como verdadeiros direitos fundamentais, 

constituídos como sujeitos de direitos - não mais a mercê de atitudes benevolentes e/ou de caridade 

- na busca de seu desenvolvimento integral, baseado no princípio fundamental maior da República, 

que é a dignidade humana. 

Assim, o exercício de direitos fundamentais da criança, em face ao seu superior interesse, podem, e 

devem, sobrepor aos interesses daqueles que buscam violá-los (seja por negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão), ou que por algum motivo impeçam o seu 

desenvolvimento integral. 

Para consagrar por definitivo o rol de Direitos da Criança e do Adolescente, o legislador 

infraconstitucional redigiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo as regras para a busca 

da proteção integral (art.1º do ECA) de nossos meninos e meninas, como se lê do seu art.3º 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

                                                                                                                                                                  
compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e 
religiosos e pessoas de origem indígena; e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente 
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oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 

idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 

pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 

social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as 

pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 

 

Em seu art. 53, garantiu o Direito à Educação como um direito fundamental, assim como estipulado 

na Constituição, art.205 e seguintes, garantindo a liberdade de aprender, ensinar (art.206, II da CF), 

com atenção ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art.206, III da CF), e 

consonância – evidentemente – a proteção à autodeterminação, e a sua dignidade. 

2. DA MANIFESTAÇÃO E DA EFETIVA PROTEÇÃO DE DIREITOS 

Não obstante a ampla discussão a respeito da efetividade na concretização de direitos fundamentais 

garantidos pela Constituição e pelos Diplomas infraconstitucionais, bem como o aquela referente ao 

grau de conformação legislativa, e a vedação ao retrocesso social, o que nos faz hoje manifestarmos 

perante Vossas Excelências é a necessidade urgente de garantirmos no PME a promoção de direito 

da criança, na construção de um Plano que proteja a pluralidade de ideias e a diversidade, e conceba 

o mais alto nível de desenvolvimento educacional para as crianças, em uma educação livre, e que 

vise a formação de indivíduos compromissados com a vida em sociedade. Assim estipulado pelos 

princípios que orientam a Educação Nacional, expostos no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional: 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. 
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Evidente que a discussão acalorada de ideias que fogem ao espirito legal, bem como a separação do 

Estado dos dogmas religiosos, nos coloca - como operadores legais – o compromisso de 

atendermos, com especial força, aos direitos das crianças, uma vez que seus direitos só se veem 

realizados pelo mundo dos adultos, e por esse motivo, a necessidade de atentarmos ao princípio do 

superior interesse das crianças em face às Políticas Públicas que lhes são designadas, tem o dever de 

garantir-lhes uma construção de vida digna. 

Assim, o papel do Estado, numa concepção de direitos fundamentais como trunfos, é de promover 

uma sociedade inclusiva, livre de amarras, que garanta a formação humana, e os valores da 

dignidade, urbanidade, pluralidade e respeito com o próximo e sendo neste papel a escola a 

instituição de destaque para a promoção de uma comunidade de aprendizado voltada à inclusão, 

diversidade, Direitos Humanos e justiça. 

Vivemos tempos de difícil entendimento, com mutações nos padrões estruturais da sociedade, 

notadamente aos conceitos de família, de moral e de civilidade, o que nos desafia a construir uma 

sociedade inclusiva e não discriminatória, com base na solidariedade entre os indivíduos. 

DISPOSITIVO. Deste modo, manifestamos no sentido de que Vossas Excelências não retirem do 

Plano Municipal de Educação as normas referentes a proteção, promoção e garantia de direitos às 

crianças e adolescente, no que diz respeito a inclusão, pluralidade, gênero, diversidade, proteção às 

minorias, e demais instrumentos que visem o desenvolvimento educacional pleno, com respeito à 

dignidade humana e aos direitos assegurados, visando sempre o superior interesse da criança. 

Juiz de Fora – Minas Gerais, 27 de março de 2017.  
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Presidente da CDDCAJ – OAB/JF                                      Presidente da CDHC – OAB/JF 
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Vice-presidente da CDDCAJ –OAB/JF                              Vice-presidente da CDHC– OAB/JF 

 


