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Ementa: Possibilidade de utilização 

dos recursos do FIA para fazer frente 

às necessidades de calamidade 

pública decorrentes da pandemia do 

COVID-19, em favor de crianças e 

adolescentes. 

 

 

I. OBJETO  

 

Trata-se de Nota Técnica que visa esclarecer o posicionamento do 

CAOPIJF acerca da possibilidade de utilização dos recursos do Fundo a Infância e 

Adolescência (FIA) para atender as necessidades emergenciais de crianças e 

adolescentes em decorrência dos efeitos da pandemia do novo coronavírus (COVID-

19) em todo o território nacional. 

Inicialmente, é relevante destacar que as notas técnicas emitidas 

pelos Centros de Apoio têm por finalidade auxiliar Promotores e Procuradores de 

Justiça, no exercício das suas respectivas funções, tratando de temas considerados 

relevantes ou polêmicos.  

Objetivam, também, buscar a uniformização de procedimentos e 

entendimentos no âmbito interno do MPRN, sendo destinadas apenas aos seus 

membros, sem qualquer caráter vinculativo,  respeitando-se integralmente o princípio 

institucional da independência funcional. 
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II. ANÁLISE JURÍDICA 

 

Em 30/01/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o 

surto da enfermidade causada pelo Coronavírus (COVID-19) constituindo 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPII). 

O Agente infeccioso pertencente à família dos coronavírus (COE-nCoV, CID 10: 

B34.2), que provoca, inicialmente, sintomas de resfriado, podendo causar 

manifestações tais como a Síndrome Respiratória Aguda Grave e a Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio1.  

Em 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso 

de Coronavírus no Brasil.  

Em 13 de março de 2020, o Estado do RN publicou o Decreto nº 

29.513/2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do coronavírus. Já no dia 18 de março de 2020, o governo do RN 

publicou o Decreto nº 29.524/2020, com novas medidas temporárias para o 

enfrentamento da situação de emergência provocada pelo COVID-19. Em 19 de 

março de 2020, o Estado do RN publicou o Decreto Estadual nº 29.534, no qual 

declara o estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública 

desencadeada pela pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões 

nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências2. 

Muitos Municípios potiguares também estão adotando providências 

para o combate dos efeitos do coronavírus e, para tanto, estão publicando decretos 

locais declarando estado de emergência e calamidade em saúde pública. 

Nesse cenário em que a necessidade de recursos públicos é 

premente, vem surgindo o questionamento se seria possível utilizar os recursos do 

FIA para além daquelas hipóteses previstas em lei, notadamente para atender as 

necessidades emergenciais de crianças e adolescentes decorrentes da pandemia do 

COVID-19. 

Para se chegar a resposta de tal questionamento, convém entender 

que os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, também conhecidos como 

 
1 Conforme informações contidas na Nota Técnica 001/2020 -CORONAVÍRUS (COVID-19), do Caop Saúde. 
2
Disponível em: < 

http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20200320&id_doc=677886>- Acesso 
em: 24 mar. 2020.  
 



Fundos para Infância e Adolescência (FIA), são vinculados aos Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, de cada nível da federação, nos termos do art. 

88, incisos II e IV, da Lei nº 8.069/1990, competindo-lhes a responsabilidade de 

gerenciar e administrar os recursos que integrarão os respectivos fundos. 

Os Fundos Especiais, como uma das diretrizes da política de 

atendimento, são, portanto, instrumentos facilitadores da captação ou arrecadação 

de recursos de diversas fontes para fazer frente às ações e aos programas eleitos 

como prioritários pelos Conselhos de Direitos e destinados à política de atendimento 

dos direitos infantojuvenis. 

Tendo em vista que o Estatuto da Criança e do Adolescente não 

disciplinou a forma de criação e funcionamento dos Fundos, nem tampouco dispôs 

de forma pormenorizada as atribuições dos Conselhos de Direitos em relação àqueles, 

o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), no uso 

de suas atribuições legais, expediu a Resolução nº 137/2010, que versa sobre os 

parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescentes 

A utilização dos recursos do FIA está disciplinada nos arts. 15 e 16 

desse ato normativo, in verbis: 

 

Art. 15 A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada 

para o financiamento de ações governamentais e não-governamentais 

relativas a:   

I - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou 

inovadores, por tempo determinado, não excedendo a 3 (três) anos, da 

política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança 

e do adolescente;   

II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente órfão 

ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição 

Federal e do art. 260, § 2º da Lei n° 8.069, de 1990, observadas as diretrizes 

do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;   

III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de 

diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das 

políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente;   



IV - programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada 

dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente;   

V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas 

educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, 

defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e   

VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a 

defesa dos direitos da criança e do adolescente.   

 

Art.  16 Deve ser vedada à utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente para despesas que não se identifiquem 

diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados 

pela lei que o instituiu, exceto em situações emergenciais ou de 

calamidade pública previstas em lei. Esses casos excepcionais devem 

ser aprovados pelo plenário do Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.   

 § 1º. Além das condições estabelecidas no caput, deve ser vedada ainda a 

utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 

para:   

I - a transferência sem a deliberação do respectivo Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente;  

II - pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;   

III - manutenção e funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e 

do Adolescente;   

IV - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter 

continuado, e que disponham de fundo específico, nos termos 

definidos pela legislação pertinente; e   

V - investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou 

aluguel de imóveis públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da 

política da infância e da adolescência. 

§ 2º Os conselhos estaduais, municipais e distrital dos direitos da criança e 

do adolescente poderão afastar a aplicação da vedação prevista no inciso V 

do parágrafo anterior por meio de Resolução própria, que estabeleça as 

formas e critérios de utilização dos recursos, desde que para uso exclusivo 

da política da infância e da adolescência, observada a legislação de 

regência. (parágrafo acrescido pela Resolução nº 194/2017, do CONANDA). 

Grifos acrescidos. 

 

Da leitura dos dispositivos em epígrafe, percebe-se que os recursos 

do FIA não são destinados, em princípio, ao financiamento de políticas sociais básicas, 



como saúde, educação, assistência social, etc., salvo em situações emergenciais 

ou de calamidade pública previstas em lei, mediante prévia aprovação do 

plenário do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 16, caput). 

Considerando que o Estado do RN publicou o Decreto Estadual nº 29.534/2020, no 

qual declara o estado de calamidade pública em todo o território do RN, entende-se 

que se materializou a hipótese excepcional da possibilidade de utilização das verbas 

do Fundo para fins diversos daqueles previstos em lei.   

Deve ser destacado, contudo, que as verbas oriundas do FIA 

somente podem ser utilizadas para políticas públicas e ações diretamente voltadas 

ao atendimento de crianças e adolescentes (e não à população em geral), 

dependendo, como dito acima, de antecedente aprovação do CMDCA e observância 

das normas e princípios relativos à administração dos recursos públicos, conclusão 

que se extraí diante do teor do § 2º, do art. 16, que, inobstante excepcione a vedação 

de utilização dos recursos do FIA prevista no inciso V, do § 1º, também pode ser 

invocado analogicamente para a correta interpretação e aplicação dos demais incisos 

do § 1º. 

Ademais, não seria razoável admitir, em princípio, a utilização das 

verbas do FIA com público diverso do infantojuvenil, que goza da prioridade absoluta, 

nos termos do art. 227, da CF, e art. 4º, parágrafo único, do ECA, e que também vem 

padecendo dos efeitos nefastos da pandemia do coronavírus.  

Recomenda-se, ainda, que a utilização de verbas do fundo em caráter 

excepcional seja justificada em consonância com a situação concretamente 

enfrentada pelo Estado ou Município, não sendo suficiente a justificativa genérica de 

enfrentamento à pandemia internacional COVID-19. Dito de outra forma, deve ser 

demonstrada que a utilização dos recursos do FIA em determinada política pública 

(saúde, educação, assistência social, etc.) se justifica diante da restrição ou escassez 

de suas fontes de recursos ordinárias, para não haver dúvida que o uso das verbas 

do Fundo constitui a última hipótese para a garantida de direito essencial. 

Em havendo deliberação do conselho de direitos sobre a 

possibilidade de uso dos recursos do FIA para as ações de enfrentamento aos 

impactos sociais decorrentes da disseminação do Covid-19, é de bom alvitre que o 

colegiado também envide esforços no sentido de mobilizar a população local a, 

aproveitando o atual momento de declaração do imposto de renda, destinar parte do 

seu imposto de renda ao Fundo da Infância e Adolescência de seu Município ou do 



Estado, conforme o caso, a fim de se ampliar as ações de proteção às crianças, 

adolescentes e suas famílias. 

Sabe-se que é possível ao contribuinte (pessoa física) destinar até 3% 

(três por cento) de seu imposto de renda aos Fundos da Infância e Adolescência 

previamente cadastrados junto à Receita Federal do Brasil, no momento de sua 

Declaração de Ajuste Anual (art. 260-A, § 1º, inciso III, do ECA). Deste modo, cabe 

também aos conselhos de direitos da criança e do adolescente atuar no sentido de 

veicular campanha e ações visando conscientizar a população dessa possibilidade e, 

assim, potencializar um incremento significativo dos valores destinados ao Fundo. 

  

3. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, este Centro de Apoio conclui: 

1. com arrimo no art. 16, da Resolução nº 37/2010, do CONANDA, 

que, durante a vigência do Decreto Estadual nº 29.534/2020 e 

demais Decretos Municipais que declarem estado de emergência 

e calamidade em saúde pública, as verbas do FIA podem ser 

utilizadas fora das hipóteses previstas na lei que o criou, inclusive  

para financiar políticas públicas e despesas descritas nos inciso II  

a V, do parágrafo primeiro do art. 16, dessa Resolução, desde que: 

a) seja deliberado previamente pelo plenário do conselho de 

direitos da criança e do adolescente, devendo este, para tanto, se 

atentar para a situação concretamente vivenciada em seu 

Município e/ou no Estado, não sendo suficiente a justificativa 

genérica de enfrentamento à pandemia internacional COVID-19;  

b) os beneficiários dos recursos sejam, em princípio, crianças e 

adolescentes e suas famílias, com espeque no princípio da 

prioridade absoluta (art. 227, da CF, e art. 4º, parágrafo único, do 

ECA); 

2. caso o conselho de direitos da criança e do adolescente delibere 

sobre a possibilidade de uso dos recursos do FIA para políticas e 

ações de enfrentamento aos efeitos decorrentes da disseminação 

do Covid-19 – diversas, portanto, das hipóteses previstas na lei 

que o criou -, sugere-se que também envide esforços no sentido 

de mobilizar a população local a, aproveitando o atual momento 



de declaração do imposto de renda, destinar parte do seu imposto 

de renda ao Fundo da Infância e Adolescência de seu Município 

ou do Estado, conforme o caso, a fim de se ampliar as ações de 

proteção às crianças, adolescentes e suas famílias; 

3. Ao Ministério Público cumpre fiscalizar a eventual destinação dos 

recursos do FIA para finalidades diversas das previstas em lei, 

diante do cenário da pandemia do coronavírus, podendo, para 

tanto, instaurar procedimento administrativo para acompanhar a 

atuação do conselho de direitos nesse sentido, e expedir 

Recomendação Ministerial para que o colegiado observe em suas 

deliberações as cautelas legais e infralegais que regem o FIA. 

 

Natal, 24 de março de 2020. 

 

GLAUCIO PINTO GARCIA 

Promotor de Justiça 

Coordenador do CAOP Infância, Juventude e Família, em substituição 


