
MANIFESTO PELA REJEIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 839 DE 2018 

Em defesa da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes no 

orçamento, nas políticas e nos serviços públicos 

  

A Medida Provisória 859 de 2018 abriu crédito extraordinário superior a nove 

bilhões em favor dos Ministérios de Minas e Energia e da Defesa, por meio de 

cancelamento de gastos em programas como Criança Feliz e Rede Cegonha, bem 

como cortes nas áreas de assistência social, saúde e saneamento básico - os quais, 

sabidamente, irão impactar de maneira grave crianças e adolescentes. Nesse 

contexto, o programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana
[1]

, considerando que: 

1.     Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, os quais devem ter sua 

condição peculiar de desenvolvimento respeitada e o seu melhor interesse 

considerado sempre, de modo a assegurar sua proteção integral e 

especial, garantir direitos fundamentais e coibir violações. 

2.     O artigo 227 da Constituição Federal assegura a crianças e adolescentes 

absoluta prioridade, de modo que seus direitos devem ser priorizados por 

Estado, família e sociedade. 

3.     O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 1990) 

afirma que a absoluta prioridade pressupõe que a infância e adolescência 

estejam em primeiro lugar em orçamento, políticas e serviços públicos. 

4.  A regra da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes é 

limitadora e condicionante ao poder discricionário do administrador 

público, devendo ser compreendida como norma de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata. 

5.     O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257 de 2016) assegura que a 

primeira infância, período que abrange os primeiros seis anos completos 



de vida da criança, deve receber proteção especial, por meio de políticas 

públicas temáticas, o que se justifica pela sensível fase de 

desenvolvimento que essa faixa etária vivencia, pelo risco de expor tais 

crianças a estresse tóxico, e pelo significativo retorno financeiro do 

investimento nessa fase. 

6.  A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil por meio 

do Decreto 99.710 de 1990, em seu artigo 4º, estabelece que os Estados 

Partes adotarão todas as medidas com vistas à implementação dos direitos 

reconhecidos na Convenção e adotarão tais medidas utilizando ao máximo 

os recursos disponíveis. 

7.  O Comentário Geral nº 19 do Comitê dos Direitos da Criança da 

Organização das Nações Unidas, sobre o papel do orçamento público na 

realização dos direitos da criança afirma que o Estados-parte da 

Convenção não possuem discricionariedade para decidir se devem ou não 

cumprir sua obrigação de adotar as medidas necessárias para realizar os 

direitos de crianças, o que inclui medidas relacionadas ao orçamento 

público. 

8.  Há uma política de austeridade vigente no país, inaugurada pela Emenda 

Constitucional 95 de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito 

dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, o chamado teto de 

gastos públicos, bem como o reconhecimento dos prejuízos sociais desse 

tipo de políticas, especialmente em crianças e adolescentes. 

Manifesta-se pela rejeição da Medida Provisória 839 de 2018 e, 

respeitosamente, conclama os parlamentares para que votem pela rejeição da 

mesma, em respeito à prioridade absoluta da infância e adolescência brasileiras. 
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[1]
 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. Para tanto, desenvolve ações de advocacy  nos eixos 

de Acesso à Justiça, Justiça Climática, Mídia e Informação, e Orçamento Público. Mais informações disponíveis 

em: prioridadeabsoluta.org.br. 
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