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Ao 

Congresso Nacional  

Exmo. Sr. Presidente Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia 

Exmo. Sr. Relator Senador Wellington Fagundes  

Exmo. Sr. Relator Deputado Federal Milton Monti 

Praça dos Três Poderes  
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70160-900  

 

 

Ref.: Pedido de rejeição da Medida Provisória nº 

839 de 2018 editada pelo Chefe do Poder Executivo 

que abre crédito extraordinário para o Ministério 

de Minas e Energia e Ministério da Defesa. 

 

 

I. Sobre o Instituto Alana e o Programa Prioridade Absoluta. 

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

que aposta em programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena 

da infância. Criado em 1994, o Alana é mantido pelos rendimentos de um fundo 

patrimonial desde 2013. Tem como missão “honrar a criança”1.  

                                                
1 “Artigo 2º. O Instituto Alana tem por finalidade o fomento e a promoção da assistência social, educação, 
cultura, esporte, a proteção e o amparo da população em geral, visando à valorização do Homem e a melhoria 
da sua qualidade de vida, conscientizando-o para que atue em favor de seu desenvolvimento, do 
desenvolvimento de sua família e da comunidade em geral, sem distinção de raça, cor, político partidária ou 
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O Prioridade Absoluta2 é um programa criado com a missão de dar efetividade 

e visibilidade ao Artigo 227 da Constituição Federal, que coloca crianças e 

adolescentes como absoluta prioridade das famílias, da sociedade e do Estado. Por 

meio de suas atividades, busca informar, sensibilizar e mobilizar pessoas, famílias, 

organizações, empresas e o poder público para que assumam, de forma 

compartilhada, este dever constitucional. O programa também desenvolve ações 

junto a instituições dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com objetivo de 

exigir a garantia com absoluta prioridade aos direitos de crianças e adolescentes em 

cenários de violação e na promoção de políticas públicas sociais e orçamentárias. 

 

II. A Medida Provisória nº 839 de 2018. 

 Trata-se de uma medida provisória editada pelo Chefe do Poder Executivo que 

abriu crédito extraordinário em favor do Ministério de Minas e Energia e o Ministério 

da Defesa, no valor superior a nove bilhões de reais. Esse valor foi retirado de outras 

áreas, e afeta setores sensíveis da sociedade, como por exemplo a infância e 

juventude.  

O resultado dessa medida foi o cancelamento de gastos em programas como o 

Criança Feliz e Rede Cegonha, que afetam de maneira gravíssima as crianças e 

adolescentes, incidindo também em áreas como assistência social, saúde e 

saneamento básico.  

Não se pode olvidar que crianças e adolescentes são sujeitos de direito e o seu 

melhor interesse deve ser sempre considerado. O artigo 227 da Constituição Federal 

os coloca como prioridade da nação, e assim, seus direitos devem ser respeitados e 

priorizados pelo Estado, família e sociedade. Além disso, o artigo 4º do Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA) afirma que a infância e adolescência também possuem 

absoluta prioridade no orçamento, políticas e serviços públicos, conforme será 

descrito a seguir.  

 

III. A regra da prioridade absoluta da criança e adolescente 

 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou a doutrina da proteção integral da 

criança e do adolescente, que os reconhece enquanto sujeitos de direito, os quais 

                                                                                                                                                  
credo religioso. Tem por finalidade também desenvolver atividades e projetos em prol do desenvolvimento 
das capacidades plenas e da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, em consonância à sua missão 
de “honrar a criança”. 
2 Disponível em: http://prioridadeabsoluta.org.br/quem-somos/.  

http://prioridadeabsoluta.org.br/quem-somos/
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devem ter sua condição de desenvolvimento peculiar respeitada, assegurando assim 

o seu melhor interesse e a sua absoluta prioridade. Nesse sentido, o Artigo 227 

prevê: 

“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”.  

Portanto, por força do dever constitucional, os direitos fundamentais 

assegurados à infância e à adolescência gozam de absoluta prioridade, de modo que 

devem ser respeitados e efetivados em primeiro lugar.  

Para viabilizar a garantia de absoluta prioridade, foi criado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)3, o qual reconhece o estágio peculiar de 

desenvolvimento característico da infância e da adolescência, o que coloca crianças e 

adolescentes em posição de vulnerabilidade e justifica a proteção especial e integral 

que devem receber. Pelas diretrizes fixadas no artigo 4º do ECA: 

“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” (grifos da 

transcrição). 

Por esse artigo, entende-se o cerne da regra da prioridade absoluta: crianças 

e adolescentes devem estar em primeiro lugar nos serviços, políticas e orçamento 

públicos.  

Considerando que a previsão constitucional da prioridade absoluta da 

criança e do adolescente assegura a efetivação absolutamente prioritária de todos os 

direitos da criança em quaisquer circunstâncias, entende-se que tal norma 

apresenta-se como regra jurídica e não como princípio, não sendo sujeita, portanto, 

à mitigação, atenuação ou até mesmo ao sopesamento em casos de colisão com os 

direitos fundamentais de outros indivíduos ou coletividades. 

                                                
3 Lei Federal nº 8.069 de 1990.  
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Nesse sentido, em todos casos em que houver conflito de interesses ou 

impossibilidade de atendimento comum de direitos fundamentais colidentes, a 

primazia do melhor interesse da criança e do adolescente e de seus direitos deve ser 

realizada de forma absoluta, ainda que o conteúdo desse interesse seja objeto de 

debate ou disputa.  Ou seja, o melhor interesse da criança deve estar, por força 

constitucional, sempre em primeiro lugar.  

Como já dito, o Artigo 227 da Constituição deve ser compreendido como 

uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ou então tal dispositivo, bem 

como o ECA, seriam meras e vazias cartas de intenções – o que desvirtua os objetivos 

pelos quais foram criadas. Assim, o não reconhecimento dessa eficácia da regra da 

prioridade absoluta significaria admitir o descaso à temática da infância e 

adolescência – sendo uma acomodação que em nada se adequa ao ímpeto 

transformador que levou à criação do Artigo 227 e do ECA. 

Ademais, a Convenção sobre os Direitos da Criança do qual o Brasil é 

signatário, estabelece que os Estados Partes devem adotar medidas de 

implementação dos direitos reconhecidos na convenção, adotando medidas com o 

máximo de recursos disponíveis. No mesmo sentido, o Comentário Geral nº 19 do 

Comitê dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que 

os Estados-partes não possuem discricionariedade para decidir se devem cumprir ou 

não a obrigação de adotar medidas necessárias para realização dos direitos de 

crianças, incluindo o orçamento público.  

Posto isso, com essa medida provisória os direitos e garantias das crianças e 

adolescentes passam a sofrer total desrespeito, o que está em dissonância com o 

texto constitucional e com demais dispositivos de proteção à infância e adolescência. 

Assim, mesmo que o intuito da medida provisória seja de compensar um caso de 

extrema urgência para o país, a retirada de recursos na área da infância não se 

justifica, dado que o  melhor interesse da criança e do adolescente é que deve ter 

prevalência. Ainda, como norma protetora das crianças, o artigo 227 limita os efeitos 

da medida provisória incidente no orçamento para criança e adolescente e, assim, 

não deve ter eficácia para retirada dos recursos da área da infância.  

 

IV. A inadequação do subsídio ao diesel em face de seu prejuízo à poluição do ar e a 

saúde e vida de crianças e adolescentes. 
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Há evidências4 de que as restrições sobre uso de diesel são relevantes para 

evitar a exacerbação de problemas de qualidade do ar, impactos nocivos à saúde 

humana e aumento das emissões de poluentes climáticos. Isso é especialmente 

relevante considerando os impactos da poluição do ar na vida e na saúde de crianças 

e adolescentes. 

Segundo a OMS5, a cada ano, a poluição do ar causa 531 mil mortes de 

crianças de até cinco anos no mundo – para além de doenças respiratórias crônicas, 

doenças pulmonares, cânceres e outros problemas de saúde. Ainda, há evidências 

científicas6 de que a exposição de gestantes e bebês à poluição agrava o risco de 

mortalidade infantil. Isso porque o período pré-natal e a primeira infância 

representam uma janela particular de vulnerabilidade: situações ambientais de risco 

podem levar a nascimentos prematuros e outras complicações na gestação e parto7. 

Não à toa, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança no Clima aponta que crianças 

prematuras ou com menos de cinco anos sofrem mais que os adultos com a poluição 

atmosférica8. 

Isso ocorre pois crianças são especialmente vulneráveis às condições do 

ambiente, porque respiram mais ar por unidade de massa corporal do que os adultos 

e, portanto, inalam proporcionalmente mais poluentes quando em comparação com 

estes9. 

Nesse contexto, é inaceitável que o Poder Executivo brasileiro emita medida 

provisória que subsidia um combustível responsável pelo agravamento da poluição e 

pelos consequentes prejuízos à vida e saúde de crianças. 

 

V. Encaminhamentos. 

Diante do exposto, respeitosamente, solicita-se: 

                                                
4 Disponível em: 
https://www.theicct.org/sites/default/files/Brazil%20LDV%20Diesel%20White%20paper_PG_vFinal.pdf. 
Acesso em 24 de julho de 2018. 
5 OMS. Inheriting a sustainable world? Atlas on children’s health and the environment. Disponível em: 
apps.who.int/iris/bitstream/10665/254677/1/9789241511773-eng.pdf. Acesso em 24 de julho de 2018. 
6 Instituto de Ambiente e sustentabilidade da Universidade da Califórnia. Environmental Report Card for the 
County of Los Angeles. 2015. Disponível em: http://www.environment.ucla.edu/reportcard/article1700.html.  
Acesso em 24 de julho de 2018. 
7 Ferguson KK, O’Neill MS, Meeker JD (2013). Environmental contaminant exposures and preterm birth: A 
comprehensive review. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2013;16(2):69–113. 
doi:10.1080/10937404.2013.775048. 
8 Plano Nacional de Adaptação à Mudança no Clima. 2016. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80182/PNA_%20Volume%202.pdf. Acesso em 23 de julho de 2018. 
9 Committee on Environmental Health. Ambient air pollution: Health hazards to children. Pediatrics 2004, 114, 
1699–1707. 

https://www.theicct.org/sites/default/files/Brazil%20LDV%20Diesel%20White%20paper_PG_vFinal.pdf
http://www.environment.ucla.edu/reportcard/article1700.html
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80182/PNA_%20Volume%202.pdf
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(i) A rejeição da Medida Provisória 839 de 2018, dado que desrespeita a 

prioridade absoluta de crianças e adolescentes, no âmbito de políticas, orçamento e 

serviços públicos. 

 (ii) Caso a medida provisória não sofra rejeição integral, a rejeição e 

excepcionalização de toda e qualquer retirada de recursos relacionados diretamente 

à infância e adolescência, bem como aquelas que de modo indireto impactam em 

crianças e adolescentes, notadamente os investimentos em programas como o 

Criança Feliz e Rede Cegonha, e aqueles relacionados a áreas como assistência social, 

saúde e saneamento básico.  

 

 

 

Pedro Affonso Duarte Hartung 

Coordenador do Prioridade Absoluta 
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       OAB/SP 377.516 

 

               

                Natan Antonio Rodrigues Soares 

    Acadêmico de Direito 

 

 

 

 


