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NOTA RECOMENDATÓRIA 

 

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, por meio dos Núcleos Especializados da Infância e 

Juventude e de Direitos Humanos, vem, no uso de suas atribuições constitucionais e legais apresentar 

NOTA RECOMENDÁTORIA nos seguintes termos: 

 

Considerando o disposto no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, compete a família, a sociedade 

e ao poder público a proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil, além de consagrar, esta 

Carta Política, outras garantias fundamentais como a liberdade, a livre manifestação, entre outras (art. 

204, II, da CRFB); 

 

Considerando o artigo 206 da Constituição, no sentido de que, no que tange ao direito à educação, vige: I 

– igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

 

Considerando o disposto no artigo 134 da CRFB/88, no sentido de 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, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal; 

 

Considerando a literalidade do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos no sentido de 

que “toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Esse direito compreende a 

liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de 

fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de 

sua escolha”; 

 

Considerando a impossibilidade de cerceamento do direito à liberdade de expressão por meios indiretos, 

prevista no mesmo artigo 13, segundo o qual “não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências 

radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros 

meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões”; 
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Considerando a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, aprovada pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, para aplicação do artigo 13 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, que reconhece que obstaculizar o livre debate de ideias e de opiniões provoca 

limitação à liberdade de expressão e ao efetivo desenvolvimento do processo democrático. Neste sentido, 

dispõe ser a liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, direito fundamental e 

inalienável, inerente a todas as pessoas, além de constituir requisito indispensável para a própria 

existência de uma sociedade democrática; 

 

Considerando que, segundo os mesmos princípios, a interferência ou pressão, ainda que de forma 

indireta, sobre expressão ou opinião, através de qualquer meio, deve ser proibida, inclusive por lei; 

 

Considerando que as restrições à circulação de ideias e de opiniões, assim como a criação de obstáculos 

ao livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de expressão; 

 

Considerando o disposto no artigo 12 da Convenção ONU dos Direitos da Criança de 1989 no sentido do 

direito de as crianças serem ouvidas em todos os processos que lhes digam respeito, de acordo com a sua 

idade e maturidade, e que a Resolução 159 do CONANDA dispõe sobre o processo de participação de 

crianças e adolescentes nos espaços de discussão; 

 

Considerando o disposto no artigo 13 da Convenção ONU de Direitos da Criança de 1989, no sentido de 

que “a criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber 

e divulgar informações e ideias de todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou 

impressa, por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança”; 

 

Considerando o disposto no artigo 16 do ECRIAD, no sentido de que “o direito à liberdade compreende 

os seguintes aspectos: I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; II - opinião e expressão; V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da lei”; 

 

Considerando o disposto no artigo 17 do ECRIAD, no sentido de que “o direito ao respeito consiste na 

inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
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preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 

objetos pessoais.”; 

 

Considerando que os princípios legais estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/1996) reforçam, em seu artigo 3°, os seguintes aspectos: I – igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV – respeito à 

liberdade e apreço à tolerância; 

 

Considerando o disposto no artigo 4º, inciso XI, da LC 80/94 e artigo 1º-C, XI, da LCE 55/94, no sentido 

de que é função institucional de Defensoria Pública “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”; 

 

Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 187/DF, rel. Min. 

Celso de Mello, 15.6.2011. (ADPF-187), que tratou do direito à liberdade de manifestação no que tange à 

chamada “marcha da maconha”; 

 

Considerando o disposto em NOTA PÚBLICA do CONANDA expedida em 20 de outubro de 2016, na 

qual o Colegiado insta as autoridades públicas a reverem seus métodos de diálogo e enfrentamento da 

situação de ocupação de escolas na República Federativa do Brasil; 

 

Resolve: 

 

Expedir recomendação no sentido de que  

1) Seja respeitado o direito à liberdade de expressão, manifestação de pensamento, difusão de 

ideias, reunião e protesto pacífico, conforme previsto na legislação acima e nos autos da ADPF 

187 e ADI 1969/DF do Supremo Tribunal Federal; 

2) Seja adotada, preferencialmente, a via do diálogo e da solução extrajudicial de conflitos no que 

tange à situação da ocupação de escolas no Estado do Espírito Santo, com participação da 

Defensoria Pública Estadual, do Ministério Público Estadual, do Poder Judiciário, Secretarias 

Estaduais de Segurança Pública, Educação, Direitos Humanos, Conselho Estadual de Direitos 
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Humanos, Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente e Representantes dos 

Alunos; 

3) Seja proibida qualquer medida que limite o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais 

como o abuso de controles oficiais ou particulares do papel de imprensa, de frequências 

radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, por cerceamento 

de liberdade ambulatorial, limitação de acesso à alimentação, água potável, energia elétrica e 

medicamentos, dentre outros; 

4) Seja garantida, por todos os meios, a proteção aos movimentos e a realização de processos de 

negociação ao invés da utilização de força e de repressão, garantindo a integridade de crianças, 

adolescentes, professores, funcionários e de quaisquer pessoas que estejam no interior do 

estabelecimento escolar, coibindo eventual atentado à dignidade da pessoa humana e zelando 

pela ausência de criminalização de indivíduos; 

5) Seja assegurado que os Conselhos Tutelares atuem na defesa de direitos dos estudantes. 

 

 

Em 21/10/2016. 

 

 

Hugo Fernandes Matias 

Coordenador da Infância e Juventude da DPES 

Defensor Público 

 

Vivian Silva de Almeida 

Coordenadora de Direitos Humanos da DPES 

Defensora Pública 

 

Thaiz Rodrigues Onofre  

Membro do Núcleo Especializada da Infância e Juventude 

Defensora Pública 


