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POTIGUARES

Neste ano, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – o Estatuto da Criança e do
Adolescente  –,  completa  28  anos  de  vigência.  Recebida  como  uma  das  leis  mais
avançadas do mundo em termos de proteção aos direitos infantojuvenis, o ECA, como é
conhecida a lei, foi decisivo para por fim ao apartheid jurídico-social que separava nossa
juventude em dois grandes grupos: para as crianças de famílias abastadas, a proteção
pelas vias do Código Civil;  para os infantes de classes sociais  menos favorecidas,  a
proteção – e “vigilância”, assim dizia a lei – do antigo Código de Menores, calcado sobre a
lógica do binômio “carência-delinquência”.

Contudo, apesar da conquista normativa que o ECA representou, passados
esses 28 anos de existência, permanece a indagação, justa: por que a distância, ainda
tão  avassaladora,  entre  a  lei  e  a  realidade?  Por  que,  apesar  de  tantas  previsões
interessantes  constantes  do  ECA,  muitos  dos  seus  institutos  e  direitos  teimam  em
permanecer  tão  somente  impressos  nas  suas  páginas,  com alcance  tão  limitado  em
nossa realidade?

Sem  intencionar  alcançar  aqui  respostas  para  esse  hiato  legislativo,  a
presente Carta vem, ao contrário, lançar luz sobre um desses institutos estatutários que
permanecem  no  mundo  das  letras,  sem  eficácia,  mas,  que,  se  bem  implementado,
poderia contribuir para diminuir o fosso que ainda divide nossas crianças e adolescentes
em grupos socialmente tão díspares. Referimo-nos ao Fundo da Infância e Adolescência,
o FIA.

Gerido pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgãos
paritários,  integrados  por  pessoas  da  área  governamental  e  por  organizações
representativas da sociedade civil, o FIA tem o aspecto inovador de permitir uma grande
mobilização e participação da sociedade na causa da infância, dando as mãos para que
ela colabore e cofinancie ações e projetos em prol de nossas crianças, com a destinação
de parte dos valores pagos no imposto de renda pelos cidadãos brasileiros. 



Apesar de o FIA não se destinar ao custeio de serviços e equipamentos
sociais básicos (as escolas, os postos de saúde, os centros de referência da assistência
social,  os  abrigos de crianças e  adolescentes  etc.),  ele  permite  captar  recursos para
financiar, em caráter suplementar, políticas públicas que, por meio de projetos executados
por entes e pessoas públicas ou privadas, poderão abrir horizontes para famílias, crianças
e jovens que estão nas escolas,  nos postos de saúde,  nos centros  de referência  da
assistência  social  e  nos  abrigos,  dentre  outros  espaços  governamentais  e  não-
governamentais.

Além disso, o próprio Poder Público – União, Estado e Municípios – pode
optar por destinar parte do seu orçamento ao seu respectivo Fundo da Infância, e muitos,
em  tese,  o  fazem,  estabelecendo  nas  respectivas  leis  orçamentárias  anuais  essa
obrigação, em decorrência, inclusive, de sua responsabilidade primária na efetivação dos
direitos de crianças e adolescentes. 

Porém,  o  que  tem  o  Ministério  Público  percebido  e  vem,  por  meio  da
presente Carta, chamar a atenção da sociedade potiguar é que, apesar de muitas leis
orçamentárias aprovadas que, ano a ano, estabelecem a obrigação legal de os cofres
públicos destinarem recursos aos respectivos Fundos da Infância e Adolescência, na hora
de fazer valer tais normas, afirmam os políticos dos respectivos municípios que, por “falta
de recursos”, por “queda na arrecadação”, por causa da “crise econômica” etc., o FIA não
poderá ser beneficiado com o dinheiro público. O paradoxo, porém, é que, para áreas não
prioritárias, tais como as de propaganda institucional, obras arquitetônicas, paisagismo e
festividades, não têm faltado investimentos, desmerecendo a prioridade absoluta afirmada
pela Constituição Federal e ratificada pelo ECA para a área de proteção da infância e
juventude.

Fica, então, a pergunta: o FIA não recebe investimentos públicos por conta
da crise ou por falta de prioridade política?

Voltando  à  pergunta  inicial,  entende  o  Ministério  Público  potiguar,  pelo
Procurador-Geral de Justiça e os Promotores de Justiça da Infância e Juventude abaixo
assinados, que o descompasso entre as leis brasileiras e a realidade, aqui exemplificado
pelo  FIA,  mostra,  de  fato,  que  a  criança  e  o  adolescente  ainda  não  são  “prioridade
absoluta” no Brasil, tal como estabelece a nossa Constituição Federal, em seu artigo 227.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º, parágrafo
único,  d,  a  garantia  de  prioridade compreende a  “destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”. 

Se a população brasileira conhece tão bem campanhas nacionais movidas
por entidades particulares – tais como o Criança Esperança e o Teleton, de duas das
maiores empresas de telecomunicação do país – e nunca ouviu falar no FIA, isso se deve,
em boa parte, à falta de vontade política de nossos gestores públicos, que relutam em
tirar do papel um dos institutos que mais poderiam dar visibilidade à causa da infância.
Cada município  potiguar  e  brasileiro  poderia  ter,  se  de fato  o  quisessem os políticos
locais, o seu próprio “Criança Esperança”, financiando projetos de alto impacto social na
própria localidade em que o cidadão reside. 

Ao Ministério Público é conferida na Constituição, artigo 127, a defesa da
ordem  jurídica  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis.  Num  Estado
Democrático de Direito  como o nosso,  as leis  orçamentárias e as leis  de proteção à



criança e ao adolescente têm o poder de vincular as ações do poder público, e o seu
cumprimento, espera-se, deve começar pelo homem e pela mulher públicos. Se é certo
que os políticos  recebam os bônus pelas  obras realizadas,  também é justo  que eles
arquem com os questionamentos e os ônus daquelas que deixaram de o ser.

Se o cidadão potiguar desconhece o Fundo da Infância de sua cidade ou do
seu Estado, então é hora de a sociedade começar a verificar, indagar e cobrar dos seus
candidatos se eles estão dispostos a cumprir as leis que eles mesmos aprovaram um dia. 

Por fim, giza o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte que não
se trata de sermos contra as propagandas institucionais – que devem veicular as ações
de governo –, as festividades – que devem enaltecer a cultura popular e contribuir para o
fortalecimento da economia –, e as obras arquitetônicas e de paisagismo – que devem
melhorar  o  uso  do  espaço  público.  Trata-se,  isto  sim,  de  fiscalizar  se  o  primado
constitucional da prioridade absoluta dos esforços e investimentos institucionais à infância
está sendo cumprido fielmente pelo Estado brasileiro. 

E, no que toca aos Fundos da Infância e da Adolescência no Rio Grande do
Norte, em geral, permanece a distância entre a lei e a realidade.

Até quando?

Esperamos  que  os  agentes  políticos,  responsáveis  pela  efetivação,  com
prioridade absoluta, dos direitos de crianças e de adolescentes, cumpram os ditames da
lei e promovam as devidas destinações aos Fundos da Infância e da Adolescência de
recursos condizentes com a magnitude da proteção do público infantojuvenil.

Natal, 14 de agosto de 2018.
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