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RESUMO
No dia 8 de março de 2016 entrou em vigor o Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº
13.257 de 2016), que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e traz um
conjunto de ações voltadas à promoção do desenvolvimento infantil, desde a concepção até os
seis anos de idade. A lei também modifica normas do Estatuto da Criança e do Adolescente,
do Código de Processo Penal, da Consolidação das Leis do Trabalho, do Programa Empresa
Cidadã e do Sistema Nacional de Declaração de Nascido Vivo. Para melhor compreender a
história dessa novidade legislativa, e sua relação com a infância, a educação e o
desenvolvimento social, pretendeu-se analisar o processo de elaboração da norma ocorrido
entre 2013 e 2016, especialmente a atuação de Advocacy de três organizações: a Rede
Nacional Primeira Infância (RNPI), a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV) e o
Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI). Para tanto, foram colhidas informações sobre o
processo legislativo do Marco Legal da Primeira Infância disponíveis nos sites da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, além de documentos produzidos pelas instituições estudadas.
Antes de adentrar no Processo Legislativo, coube conceituar o Advocacy e o Lobby como
meios legítimos e democráticos para que a sociedade incida na formulação e no
monitoramento de políticas públicas e legislativas. Em seguida foram apresentadas a RNPI, a
FMCSV e o NCPI, instituições que participaram ativamente da elaboração do Marco Legal da
Primeira Infância, desde a sua origem. A partir daí procurou-se analisar o trâmite da lei no
Poder Legislativo, por meio de documentos e depoimentos dos legisladores, retomando alguns
dos conceitos expostos ao longo do trabalho, de modo a comprovar a efetividade das
estratégias de Advocacy adotadas pelas instituições estudadas. Por fim, é apresentado o texto
final do Marco Legal da Primeira Infância. A pesquisa valeu-se de aspectos do Direito da
Criança e do Adolescente e do Processo Legislativo, além de conceitos não jurídicos,
relacionados ao campo do desenvolvimento infantil e da ciência política, no sentido de se
obter uma visão mais abrangente da construção das políticas públicas para a infância, a
educação e o desenvolvimento social.

Palavras-chave: Marco Legal da Primeira Infância. Advocacy. Lobby. Rede Nacional
Primeira Infância. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Núcleo Ciência pela Infância.
Processo Legislativo.

RESUMEN
El 8 de marzo de 2016 entró en vigor el Marco Legal de la Primera Infancia (Ley n° 13.257
de 2016), que se ocupa de las políticas públicas para la primera infancia y aporta un conjunto
de acciones destinadas a promover el desarrollo del niño, desde la concepción hasta seis años
de edad. La ley modifica también normas del Estatuto del Niño y del Adolescente, del Código
de Procedimiento Penal, de la Consolidación de las Leyes del Trabajo, del Programa Empresa
Ciudadana y del Sistema Nacional de Declaración de Nacido Vivo. Para entender mejor la
historia de esta novedad legislativa, y su relación con la infancia, la educación y el desarrollo
social, se buscó analizar el proceso de elaboración de la norma llevado a cabo entre el 2013 y
el 2016, especialmente las acciones de Advocacy de tres organizaciones: la Rede Nacional
Primeira Infância (RNPI), la Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) y el Núcleo
Ciência para a Infância (NCPI). Por lo tanto, se recogió información sobre el proceso
legislativo del Marco Legal de la Primera Infancia en los sitios web de la Cámara de
Diputados y del Senado, así como los documentos producidos por las instituciones estudiadas.
Antes de entrar en el proceso legislativo, se conceptualizó Advocacy y Lobby como medios
legítimos y democráticos para que la sociedad participe en la formulación y en el monitoreo
de las políticas públicas y legislativas. Luego se presentaron la RNPI, la FMCSV y el NCPI,
instituciones que participaron activamente en la elaboración del Marco Legal de la Primera
Infancia, desde su origen. A partir de ahí se trató de analizar el curso de la ley en el Poder
Legislativo, a través de documentos y testimonios de los legisladores, volviendo algunos de
los conceptos expuestos a lo largo del trabajo, con el fin de demostrar la eficacia de las
estrategias de Advocacy adoptadas por las instituciones estudiadas. Por último, se presenta el
texto final del Marco Legal para la Primera Infancia. La investigación se basó en los aspectos
de los Derechos de los Niños y Adolescentes y del Proceso Legislativo, además de conceptos
no jurídicos relacionados con el ámbito del desarrollo infantil y de la ciencia política, con el
fin de obtener una visión más amplia de la construcción de políticas públicas para las niñas y
los niños, la educación y el desarrollo social.

Palabras clave: Marco Legal de la Primera Infancia. Advocacy. Lobby. Rede Nacional
Primeira Infância. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Núcleo Ciência pela Infância.
Proceso Legislativo.
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MEMORIAL

Em poucas situações sou a única advogada de um lugar. Sempre somos muitos, e
estamos por toda parte. Dessa vez aconteceu, e foi ótimo.
Na primeira turma do curso de pós-graduação Infância, Educação e Desenvolvimento
Social, do Instituto Singularidades, havia várias profissões representadas, o que deixou nossa
trajetória muito rica. Visões da Pedagogia, do Jornalismo, da Psicologia, da Publicidade, da
Engenharia, da Matemática, da Música, do Design, das Letras, das Artes, e do Direito, todas
com um objetivo em comum: descobrir a infância para nos fortalecer em nossas vontades de
promover a transformação social.
Atuo há cinco anos como advogada no Instituto Alana, organização da sociedade
civil que tem por missão Honrar a Criança. Integro sua equipe de Advocacy, responsável pelos
programas Criança e Consumo, com dez anos de existência, e Prioridade Absoluta, lançado
em 2013, e que em breve completa três anos de atuação.
Minha prática profissional me levou a cursar, em 2012, um primeiro curso de pósgraduação, em Direito do Consumidor, na Escola Paulista da Magistratura (EPM). Minha
monografia de conclusão de curso foi dedicada ao trabalho que desenvolvo no Criança e
Consumo, como Coordenadora de Ações Jurídicas, e tratou do tema da proibição da
publicidade infantil a partir de ações judiciais que tramitam no Poder Judiciário do estado de
São Paulo.
Concluído aquele curso, decidi iniciar uma segunda especialização para complementar
minha atuação no então recém-iniciado Prioridade Absoluta. Buscava um olhar mais amplo
do que o do Direito, e o lançamento do curso Infância, Educação e Desenvolvimento Social
veio como uma luva.
Foram muitas visões e muitas linguagens, nem todas fáceis, ou mesmo agradáveis,
para quem está acostumada com outro lugar e outra forma de pensar. Foi um exercício
constante de aprendizagem e tradução.
Findo o curso, deixo minha contribuição: uma visão jurídica, mas sensível, sobre a
importância das infâncias para a nossa sociedade. A escolha de estudar o Marco Legal da
Primeira Infância se deu porque, no meu ponto de vista, é algo que engloba todos os
conteúdos do curso, e pode ser expresso com a linguagem que eu conheço e com a qual atuo
profissionalmente, o Direito e a incidência no campo das políticas públicas por meio de ações
de Advocacy.

As visões sobre as infâncias e suas características e potencialidades. A necessidade de
sabermos observar e escutar as crianças. A importância para as crianças das brincadeiras e do
contato com a natureza para o seu desenvolvimento integral. A relevância dos primeiros anos
de vida para o desenvolvimento social. As dificuldades do processo de autoconhecimento,
fundamental para poder conhecer os outros, com sensibilidade. O papel das famílias, das
escolas, das organizações sociais, do Estado e da sociedade como um todo para o cuidado
com as crianças, e para a promoção e a proteção dos seus direitos. O papel da atuação em rede
e por meio de programas, com vistas à construção de políticas públicas e a transformação
social.
Esses foram os temas com os quais tive contato ao longo desses dois anos, importantes
não apenas para a minha prática profissional, mas para minha vida como um todo. Tudo isso
está, de alguma forma, contemplado nas origens, na construção, no desenvolvimento e na
implementação do Marco Legal da Primeira Infância, ainda que focado em uma fase
específica da vida, da concepção aos seis anos de idade.
A escolha se deu, também, porque é um tema atual para o Direito - é uma lei que está
em vigor há seis meses, cujo trâmite no Congresso Nacional levou pouco mais de dois anos.
Mas não é, de modo algum, algo novo no campo da atuação social, ou das políticas públicas,
pois muitas são as pessoas e instituições, públicas e privadas, que há anos estão trabalhando
exclusivamente com o tema da primeira infância.
Não poderia deixar de mencionar um outro motivador: o lançamento, em maio de
2016, do documentário O Começo da Vida, dirigido por Estela Renner, e produzido
conjuntamente por Instituto Alana, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Bernard
Van Leer e Unicef, e que tem sido utilizado como instrumento do Prioridade Absoluta para
sensibilização social, especialmente de profissionais do Direito e do Sistema de Justiça.
Espero que essa monografia faça sentido para os eventuais leitores, como produto final
do curso Infância, Educação e Desenvolvimento Social.
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INTRODUÇÃO
As crianças são pessoas em peculiar fase de desenvolvimento bio-psicológico. Por
esse motivo, no mundo contemporâneo, mereceram ser objeto de especial atenção no âmbito
normativo nacional e internacional.
O ordenamento jurídico brasileiro assegurou a prioridade absoluta dos direitos de
crianças e adolescentes por parte de Estado, família e sociedade, nos termos do art. 227 da
Constituição Federal de 1988. Em 1990, o Brasil promulga o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990), que pormenoriza os direitos de crianças – pessoas com
menos de 12 anos de idade - e adolescentes – pessoas entre 12 e 18 anos de idade - com vistas
a assegurar seu melhor interesse e sua proteção integral. Também em 1990, o país ratifica a
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (Decreto nº 99.710 de 1990). Ao
longo dos anos, outras normas sobre temas específicos foram elaboradas para garantir a
proteção da criança em diversos âmbitos, a exemplo da Lei nº 12.010 de 2009, que dispõe
sobre adoção, acolhimento institucional e convivência familiar e comunitária e a Lei nº
12.594 de 2012 que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).
Em 8 de março de 2016, após dois anos de tramitação no Congresso Nacional, a
presidente da República Dilma Roussef sancionou a Lei nº 13.257, conhecida como Marco
Legal da Primeira Infância, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, e
produz alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Código de Processo Penal
(Decreto-lei nº 3.689 de 1941), Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452 de
1943), Programa Empresa Cidadã (Lei nº 11.770 de 2008) e Sistema de Declaração Nacional
de Nascido Vivo (Lei nº 12.662 de 2012).
O Brasil é o primeiro país da América Latina a publicar uma lei que cria uma série de
programas, serviços e iniciativas voltados à promoção do desenvolvimento integral das
crianças desde a gestação até os seis anos de idade. Aqui há aproximadamente vinte milhões
de crianças nessa faixa etária (TERRA, 2016, p. 17).
O Marco Legal da Primeira Infância traz em seu bojo uma subdivisão da infância.
Ainda que não seja consenso, define a Primeira Infância como sendo o período da vida que
vai de zero a seis anos (72 meses) e de modo focado nesse grupo populacional, determina que
são as crianças dessa faixa etária sujeitos de direitos e cidadãos, com direito à voz, inclusive
para formulação de políticas públicas que lhes digam respeito. Deixa claro que há múltiplas
infâncias no Brasil, e que as crianças diferem em sua individualidade, seus ritmos de
desenvolvimento, seus contextos sociais e culturais.
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Dentre os diversos programas, serviços e políticas públicas de atenção à criança que
foram criados ou reformulados, a lei institui, por exemplo, direitos e responsabilidades iguais
entre mães, pais e responsáveis; amplia a licença paternidade para 20 dias nas empresas que
aderirem ao programa Empresa Cidadã; reforça a importância do atendimento domiciliar,
especialmente para as crianças em condições de vulnerabilidade; prioriza a qualificação de
profissionais que atuam com crianças até seis anos de idade; prevê atenção especial e proteção
às mães que optam por entregar seus filhos à adoção e gestantes em privação de liberdade; e
valoriza o afeto como necessidade básica e prioritária de crianças de zero a três anos.
É possível dividir a lei em duas partes. Os artigos 1º a 17 tratam dos “princípios e
diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância
em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento
infantil e no desenvolvimento do ser humano” (art. 1º), em consonância com princípios e
diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os artigos 18 a 42 trazem alterações à
legislação vigente - nem todas relativas exclusivamente aos seis primeiros anos - no âmbito
do direito da criança e do adolescente, do processo penal, da legislação trabalhista e do
sistema de registros públicos.
A partir do corpus pesquisado, o Marco Legal da Primeira Infância e os documentos
públicos disponíveis sobre o Processo Legislativo conduzido pela Câmara dos Deputados e
Senado Federal, apresento as principais novidades introduzidas por essa lei.
Antes disso, busco analisar sua gênese, a partir de elementos sobre o processo de
formulação de políticas públicas, Advocacy e Lobby, o que envolve o conhecimento sobre as
instituições sociais e os atores envolvidos com a agenda da valorização da primeira infância,
especialmente a Rede Nacional Primeira Infância, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e
o Núcleo Ciência Pela Infância, que atuaram diretamente para que a lei fosse promulgada.
A escolha do objeto de pesquisa se deu a partir de minha prática profissional: sou
advogada e atuo na área de Advocacy do Instituto Alana, entidade que tem por missão Honrar
a Criança e que integra a Rede Nacional Primeira Infância.
A constatação do curto lapso temporal entre a propositura do Projeto de Lei da
Primeira Infância na Câmara dos Deputados e a promulgação da Lei nº 13.257 de 2016 me
despertou a curiosidade sobre como se deu sua tramitação. Como a lei surgiu? Houve atuação
de entidades no Congresso Nacional para que a lei fosse sancionada? Quais ferramentas de
Advocacy e Lobby foram utilizadas? Como se deu a aceitação dos temas afetos à primeira
infância pelos legisladores? Essas e outras foram questões que orientaram a pesquisa.
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O estudo do recém promulgado Marco Legal da Primeira Infância me pareceu,
assim, um tema propício para exercitar o olhar sobre o tripé infância, educação e
desenvolvimento social a partir da perspectiva do Direito.
Essas são as razões de existir do presente trabalho. Para realiza-lo, utilizei como
suporte metodológico pesquisa exploratória de raciocínio dedutivo, com técnica bibliográfica
e documental, a partir do texto da lei estudada e de outros documentos públicos disponíveis na
internet.
O trabalho estrutura-se em capítulos. No Capítulo 1 são abordados conceitos sobre
Advocacy e Lobby, a partir de textos da Ciência Política.
No Capítulo 2 são introduzidas três organizações da sociedade civil que atuaram
diretamente desde a origem do Marco Legal da Primeira Infância: Rede Nacional Primeira
Infância, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Núcleo Ciência pela Infância.
No capítulo 3 será a vez de aprofundar no Processo Legislativo do Projeto de Lei da
Primeira Infância na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, até a sanção pela
Presidência da República.
Por fim, no Capítulo 4 busca-se apresentar o texto da Lei nº 13.257 de 2016, seus
principais aspectos e modificações introduzidas em outras leis vigentes.
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CAPÍTULO 1 – ADVOCACY E LOBBY
Após dois anos de tramitação no Congresso Nacional foi sancionada a Lei nº 13.257
de 8 de março de 2016, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância.
Para a Frente Parlamentar da Primeira Infância, da Câmara dos Deputados, trata-se de
“um conjunto de ações voltadas à promoção do desenvolvimento infantil, desde a concepção,
até os seis anos de idade”1.
De acordo com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), instituição que
atuou para a aprovação da lei, “o objetivo de se criar um Marco Legal da Primeira Infância
partiu de parlamentares que frequentaram os cursos do Programa de Liderança Executiva2, do
Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI)”3.
Na primeira edição do Curso, em março 2012, um grupo de parlamentares decidiu
estabelecer como Plano de Ação a articulação e o trabalho necessários para a
implementação do Marco Legal pela Primeira Infância. Para nós foi extremamente
gratificante testemunhar o nascimento dessa ideia e ter a oportunidade de
acompanhar o seu amadurecimento, que contou, também, com a parceria e visão de
país que aflorou da união das turmas de parlamentares de 2013, 2014 e 2015.
(QUEIROZ, 2016, p. 83)

Quando da aprovação do Projeto de Lei (PL) da Primeira Infância no Senado Federal,
em 3 de fevereiro de 2016, o Senador Romero Jucá, que presidia a Sessão Plenária, expressou
nominalmente a relevância do trabalho da FMCSV e da Rede Nacional Primeira Infância
(RNPI) para a aprovação da norma.
[...] gostaria de registrar a importância do trabalho da Rede Nacional Primeira
Infância e parabenizar o Senhor Vital e parabenizar o Eduardo da Fundação Maria
Cecília Vidigal (sic). Por tanto eu quero aqui registrar a importância desse projeto de
primeira infância que é aprovado hoje como primeira matéria desse Congresso
Nacional no dia da retomada de seus trabalhos no ano de 2016 4.

Para compreender como se deu a atuação de organizações da sociedade civil,
especialmente de RNPI, FMCSV e NCPI, e de parlamentares, na elaboração do Marco Legal
da Primeira Infância, cabe inicialmente analisar alguns conceitos básicos, sobretudo da área
da Ciência Política, sobre as ações de Advocacy e Lobby.

1

Disponível em: <http://marcolegalprimeirainfancia.com.br/>. Acesso em: 15 jul. 2016.
Disponível em: <http://www.fmcsv.org.br/pt-br/o-que-fazemos/ncpi/Paginas/Programa-de-Lideran%C3%A7aExecutiva.aspx>. Acesso em: 26 mai. 2016.
3
Disponível em: <http://desenvolvimento-infantil.blog.br/aprovado-no-senado-o-marco-legal-da-primeirainfancia/>. Acesso em: 15 jul. 2016.
4
Marco Legal da Primeira Infância | Aprovação no Senado Federal. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=n_8LDZje5QA>. Acesso em: 15 jul. 2016.
2
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1.1. Advocacy e Lobby: instrumentos legítimos de participação política.

Não é simples encontrar boas definições de Advocacy, que é por alguns autores
compreendido como uma espécie de Lobby realizado por representantes e organizações da
sociedade civil e não por empresas, e por outros como algo mais amplo do que Lobby, visto
que este poderia ser feito por empresas ou organizações da sociedade civil, mas se resumiria à
atuação dentro do Poder Legislativo.
Os cientistas políticos Andréa Gozzetto e Leandro Machado (2015) relacionam
Advocacy às ações de organizações não governamentais (ONGs) e a movimentos sociais em
defesa de interesses relacionados ao bem público e a causas sociais, ao contrário de ações de
Lobby, realizadas por empresas privadas, associações setoriais e profissionais, para defesa de
“interesses particularistas”. Ressaltam os autores que no Brasil o termo ainda está em
construção, sendo preciso considerar as estratégias e as técnicas utilizadas pelas organizações,
suas ideologias, suas características e seu histórico de desenvolvimento.
Assim, em termos práticos, Advocacy poderia ser descrito como o processo
organizado e planejado de informar e influenciar tomadores de decisão, por meio de
conscientização e engajamento de outros atores da sociedade, tendo como objetivo
promover mudança (ou manutenção) de uma política pública de interesse amplo,
baseada em evidências concretas. (GOZZETTO e MACHADO, 2015)

Defendem Gozzetto e Machado (2015) que o objetivo das estratégias
contemporâneas de Advocacy é “gerar maior conscientização sobre uma causa pública,
engajar atores relevantes na discussão, para então pressionar, via aqueles outros atores, o
tomador de decisão”. Uma campanha de Advocacy “pode conter ações em defesa de
interesses/Lobby, mas não se restringem a elas”, pois engloba atividades de comunicação,
relações públicas e engajamento com diversos grupos sociais e não apenas com o tomador de
decisão.
Parece haver mais similaridades do que diferenças entre as atividades de Lobby e
Advocacy, sobretudo quando se observam as estratégias de táticas empregadas em
ambas.
Contudo, há dois elementos que fundamentalmente diferenciam Advocacy e Lobby.
O primeiro é o tipo de estratégia utilizada para influenciar o tomador de decisão e o
segundo diz respeito à natureza da política pública a ser defendida.
Campanhas de Advocacy privilegiam estratégias que procuram influenciar o tomador
de decisão de forma indireta, através de mobilização da opinião pública (outside
lobbying strategies), concentrando-se na defesa de políticas públicas de interesse
amplo que trarão impacto positivo para a sociedade civil como um todo.
(GOZZETTO e MACHADO, 2015)
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Ambos os processos (Advocacy e Lobby) envolvem planejamento, organização,
mapeamento de grupos de interesses, pautas, dados, evidências, pesquisas, coleta de dados,
entrevistas etc.
Uma estratégia efetiva de Advocacy geralmente envolve vários tipos de ação de
comunicação e relacionamento: ações de imprensa, patrocínios a eventos sobre o
tema, produção de papers acadêmicos, inserções de rádio e TV, vídeos virais,
criação de páginas de internet, ações de rua, panfletagem, reuniões políticas e
atividades tradicionais de Lobby. (GOZZETTO e MACHADO, 2015).
Campanhas de Advocacy tratam de maneira especial a forma como as mensagens
serão entregues, pois é essencial que fique claro para o tomador de decisão que
parcelas cada vez mais expressivas da sociedade defendem aquele ponto de vista, ou
seja, advogam por aquela causa. Para isso, o planejamento e a organização são
fundamentais. (GOZZETTO e MACHADO, 2015).

No entanto, para os autores, as ações de Advocacy seriam mais do que uma ação de
comunicação ou de Lobby isolada, pois seriam compostas de diversas ações coordenadas entre
si.
Segundo Eduardo da Patri (2011, p. 133), profissional com experiência na área de
public affairs5, “relações governamentais, Advocacy e Lobbying inserem-se em um contexto
maior do processo de formação das políticas públicas e de public affairs ou assuntos
políticos”. No seu entender, “em termos de public affairs, historicamente o Lobbying evoluiu
para Advocacy e em seguida para government relations” (2011, p. 138), mas os termos se
confundem tanto no Brasil como no exterior. O autor, influenciado pela doutrina dos Estados
Unidos, onde há uma legislação que regulamenta a atividade de Lobbying, busca definir
Advocacy como
o ato de advogar, exercido pelas organizações sem fins lucrativos, quando estas
defendem seus próprios interesses, tentam influenciar algum aspecto da sociedade
ou quando estas apelam para indivíduos para que mudem seus comportamentos,
empregadores mudem suas regras ou o governo mude suas leis. (DA PATRI, 2011,
p. 143)

Lobbying, por sua vez, seria

Para o mesmo autor “Public affairs representa o esforço organizacional para monitorar e gerenciar seu
ambiente de negócios. Isso combina relações governamentais, comunicação, gerenciamento de temas e
estratégias de cidadania corporativa – responsabilidade socioambiental – para influencias políticas públicas,
construir uma forte reputação e buscar um solo comum com os stakeholders” (2011, p. 137). E continua: “É a
arte de evitar crises. Um programa de public affairs ou assuntos públicos envolve necessariamente não apenas
conhecer, mas desenvolver e criar sinergias entre: metas de campanha; estratégias de relações governamentais;
estratégias de grasshoots ou mobilização; estratégias de financiamento de campanhas eleitorais; Public relations
– estratégia de comunicação pela mídia tradicional e mídia social. Estratégias de alianças, associações e
coalizões; responsabilidade social; estratégia de mensagens fundamentais para educação e convencimento”.
(2011, p. 137).
5
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o ato de advogar para tentar influenciar uma legislação específica. É dividido em
grassroots lobbying – quando é feito um apelo ao público em geral para que este
contate o governo ou membros do Congresso Nacional a respeito de uma legislação
específica; e lobbying direto – quando o contato com o governo ou os membros do
Congresso Nacional é realizado diretamente. (DA PATRI, 2011, p. 143)

O cientista político Gustavo Amora diferencia as arenas em que Lobby e Advocacy
podem incidir. Segundo Amora (2011, p. 124) “definir um plano de mobilização demanda
escolher quais arenas se busca influenciar, dependendo das decisões que precisem ser tomadas
e onde seu envolvimento pode fazer alguma diferença”. Entende que o Lobby “normalmente é
focado nas arenas legislativas, sejam federais, estaduais ou municipais” (2011, p. 124). O
Poder Executivo “é um espaço privilegiado para se pensar uma ação de Advocacy, já que as
decisões governamentais, administrativas e poder de veto legislativo são elementos
norteadores de toda e qualquer política pública” (2011, p. 124). Além deles, o autor fala do
Poder Judiciário, já que a litigação “tem sido uma importante estratégia por parte das
organizações” (2011, p. 124).
Para os professores e pesquisadores da área da ciência política Mancuso e Gozzetto
(2013, p. 1), Lobby é “a defesa de interesses junto a membros do poder público que tomam
decisões”. Feito de forma lícita “integra o conjunto de instrumentos à disposição dos
segmentos sociais para a promoção de seus interesses” (GOZZETO e MANCUSO, 2012, p.
5).
Tendo em vista que muitos são aqueles que ouvem com desconfiança a palavra
Lobby, por entende-la como representação de alguma atividade ilícita6, importante a reflexão
apresentada pelo professor de Ciência Política Luigi Graziano (1996) de que “Lobby é a
representação política de interesses em nome e em benefício de clientes identificáveis por
intermédio de uma panóplia de esquemas que, em princípio, excluem a troca desonesta de
favores”. Para o autor, de um modo geral, Lobby e corrupção tendem a se excluir mutuamente
pois “o Lobby é um empreendimento caro e de resultados incertos. Não haveria necessidade
de armar esquemas tão dispendiosos se houvesse a disponibilidade de meios mais diretos e
eficazes, embora talvez a custos comparáveis”.
De forma semelhante, Gozzetto e Mancuso (2012, p. 4) entendem que “assim como
seria inadequado ignorar a relação existente entre Lobby e práticas ilegais, associa-lo
“Contudo, ao praticamente identificar o Lobby com práticas ilícitas, a mídia contribuiu para o predomínio, entre
nós, de uma visão negativa da atividade. Nas denúncias da mídia, os lobistas muitas vezes são apresentados
como indivíduos que buscam vantagens indevidas junto ao poder público, e para isso recorrem a ameaças ou à
oferta de recompensas ilegais. A figura arquetípica do lobista passou a ser a do indivíduo que atua de forma
obscura e dissimulada, procurando acesso privilegiado aos tomadores de decisão, sempre disposto a entrar em
negociatas com agentes públicos capazes de ajuda-lo na obtenção de seus objetivos” (GOZZETTO e
MANCUSO, 2012, p. 4)
6
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exclusivamente à defesa ilícita de interesses significaria desprezar as contribuições positivas
que pode proporcionar”.
Os interesses defensáveis por meio de Advocacy e Lobby podem ser convicções
ideológicas, interesse público, segmentos sociais específicos, como crianças na primeira
infância, entre outros fatores. Segundo Gozzetto e Mancuso (2012, p. 7) “o Lobby lícito pode
beneficiar o sistema político como um todo. [...] o Lobby em defesa de ‘grandes causas’ [...]
contribui diretamente para a satisfação do interesse público”.
Segundo Mancuso e Gozzetto (2011, p. 3) a ação de lobistas7 - ou profissionais de
relações governamentais, representação institucional, consultoria, análise e assessoria política,
advocacia corporativa, como também nominam Gozzetto e Mancuso (2012, p. 4) - pode ser
dirigida a diferentes agências públicas, o que inclui organismos legislativos nas esferas
federal, estadual ou municipal. Sendo um instrumento democrático de representação de
interesses leva “contribuições positivas para os tomadores de decisão, a opinião pública, os
interesses representados e o sistema político como um todo” (GOZZETTO e MANCUSO,
2012, p. 5).
A partir da discussão conceitual de Advocacy e Lobby, no presente trabalho será
utilizado o termo Advocacy como o ato de advogar por uma causa realizado por agentes
sociais interessados no fortalecimento da sociedade democrática e da prevalência de interesses
coletivos, comuns e públicos. Além disso, a prática do Advocacy é entendida como sendo um
direito de todos, à medida que permite a participação direta da sociedade civil nos processos
decisórios dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Fazer Advocacy é fundamental
para o exercício da cidadania e engloba estratégias de comunicação, mobilização,
acompanhamento parlamentar, litígio estratégico, relações institucionais e governamentais
para incidência na formulação e no acompanhamento de políticas públicas, processos
legislativos, além de articulações no sistema de justiça. Quanto mais presença social e
transparência houver nos âmbitos decisórios do Estado, maior a garantia dos Direitos
Humanos, inclusive de crianças e adolescentes. Nesse sentido:
O termo Advocacy tem sido cada vez mais utilizado por entidades do terceiro setor,
como forma de expressar as atividades pelas quais essas entidades conseguem
advogar os interesses e ideias defendidas. Acreditamos que é justamente essa a ideia
central dessa atividade, dar voz às demandas e consolida-las em críticas e propostas
concretas.
“Entendo por lobista toda pessoa que é empregada numa organização, qualquer que seja seu título formal, e
encarregada de fazer a representação política dessa organização. Uma figura alternativa é o advogado
independente contratado como consultor. A composição social desse corpo de pessoas favorece sua
profissionalização, por conter importantes implicações deontológicas (elaboração de códigos de conduta,
controle social pelos pares etc.)” (GRAZIANO, 1996)
7
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A frequente incapacidade de garantir os ideais democráticos e de representatividade
por parte dos governos, principalmente nos casos em que estão distantes de seus
representados, faz com que os governados tenham de buscar novas formas de
desempenhar e exercer a cidadania ativa e participativa. E as organizações nãogovernamentais surgem nesse panorama como uma excelente resposta da sociedade.
Baseadas em ideias e ideais advindos dos chamados direitos difusos e coletivos,
buscam assegurar essa participação social nos assuntos de interesse público,
fortalecendo, sobremaneira, a democracia. (HENRIQUES et al, 2011, p. 102)

O termo Lobby, por sua vez, seria mais restrito na medida em que corresponde à
atuação de organizações ou grupos de pessoas com o objetivo de influenciar diretamente
decisões do Poder Público, especialmente o Poder Legislativo.
O Advocacy pode envolver – ou não - ações de Lobby, mas, de todo modo, não se
restringe a elas.
Dada a falta de clareza na diferenciação entre os conceitos, será aqui utilizado
referencial teórico da Ciência Política mais afeto ao Lobby para analisar elementos relevantes
para a condução dos processos de Advocacy e Lobby descritos no presente trabalho que
envolveram entidades, profissionais, representantes da sociedade civil organizada e
parlamentares.

1.2. Atores que exercem Advocacy e Lobby.
Em sistemas políticos democráticos, as ações de Advocacy e Lobby podem ser
exercidas por vários atores, inclusive entidades representativas da sociedade civil voltadas
para outras atividades econômicas ou sociais, mas que em dadas circunstâncias advogam por
uma causa e/ou atuam dentro do Poder Legislativo em defesa de seus interesses.
Da Patri (2011, p. 139) entende que “grupos de interesses muitas vezes surgem de
movimentos sociais que representam as demandas de um grande segmento da população por
mudanças na política, economia ou no próprio sistema social”. Além disso, entende o autor
sobre os “partícipes destes processos de políticas públicas”:
Quem são os partícipes destes processos de políticas públicas? De um lado, os
representantes da sociedade civil ou opinion makers, sejam eles os atores,
formadores de opinião, grupos de interesse e grupos de pressão, compostos por
cidadãos, eleitores, contribuintes, entidades empresariais, entidades sindicais,
organizações não governamentais, acadêmicos, representantes das diversas religiões,
raças e minorias, think tanks e watchdogs. Do outro lado, os representantes do
estado ou decision makers, sejam eles funcionários públicos, burocratas, gestores
públicos, representantes políticos com mandado popular, políticos influentes ainda
que sem mandado popular, exercendo suas funções “nos mais diversos poderes
institucionais” – executivo, agências reguladoras, autarquias, fóruns e conselhos
administrativos, legislativo, judiciário, e ministério público – e “nos mais diversos
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níveis administrativos” – global (por meio de organismos internacionais), federal,
estadual e municipal”. (DA PATRI, 2011, p. 134)

Graziano (1996) defende que o Lobby frequentemente se origina de interesses
organizados politicamente em associações e que raras vezes uma associação atua
isoladamente. Para o autor, “a norma é que os grupos que têm atividade semelhante ou
correlata em certas áreas da política se associem em ‘comunidades de Lobby’ para trocar
informações, construir coalizões etc”.
Nesse ponto, importante trazer a diferenciação entre grupos de interesse e grupos de
pressão.
Na verdade, a linha que os separa é mínima, sendo aquele [grupo de interesse]
atuante de uma forma mais passiva e permanente, tornando-se Grupo de Pressão
quando começa a atuar em cima do parlamento. O Grupo de Pressão é, portanto,
uma organização temporária, o subgrupo do grupo de interesses em dados
momentos, que visa a obter, por intermédio da pressão seus objetivos, isto é, tenta
influenciar uma decisão, no caso do parlamento, aprovando ou rejeitando um
projeto. (PENA, 2010)

Mancuso e Gozzetto (2011, p. 11) entendem que “tais entidades que se destacam na
prática do Lobby procuram influenciar as decisões políticas, mas geralmente não aspiram, elas
mesmas, à gestão direta do poder público”.
1.3. Atuação por meio de conhecimento especializado.
Graziano (1996) chama a atenção para a importância do conhecimento especializado
em determinadas áreas de atuação do qual lobistas e suas organizações são portadores.

Enfim, o Lobby é uma representação técnica e especializada de natureza muito
diferente da representação não especializada proporcionada pelos políticos eleitos.
Embora o lobista represente interesses especiais, ele é o detentor das informações e
o portador de conhecimentos técnicos e políticos especializados (no sentido de
conhecimento dos aspectos técnicos de áreas específicas de política) que se mostra
não só útil como às vezes crucial na definição da legislação e da regulamentação
administrativa.
[...]
Dados disponíveis parecem indicar que tanto os legisladores quanto os
administradores valorizam muito a participação de especialistas. Eles ajudam a
formular projetos, e, no caso de políticos eleitos, a avaliar melhor as reações do
eleitorado.

Gozzetto e Mancuso (2012, pp. 5-6) também analisam a importância de informação
especializada para a análise de realidades complexas, seja pelos tomadores de decisão como
pela opinião pública:
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Os tomadores de decisão são confrontados com uma grande variedade de questões
sobre as quais precisam deliberar, mas em relação às quais possuem informações
apenas incompletas. Muitas vezes as questões da agenda decisória são complexas,
envolvendo múltiplos interesses legítimos, que precisam ser levados em conta
simultaneamente em um processo decisório democrático. Os Lobbies colaboram
com a difícil tarefa dos tomadores de decisão ao proporcionar-lhes informações
sobre os itens que figuram na agenda.
[...]
O Lobby lícito também pode concorrer para o refinamento da opinião pública, ao
fornecer informações e fomentar o debate sobre questões que figuram na agenda
decisória do poder público. Essa contribuição pode gerar uma visão mais profunda e
abrangente sobre os problemas públicos [...]

Os autores destacam, ainda, a relevância para o tomador de decisão o acesso a
informações prestadas por interesses opostos, que operam em um sistema de controle mútuo.
O confronto entre lobistas de interesses opostos pode ajudar o tomador de decisão a
ter uma visão mais completa da questão em jogo, bem como a evitar decisões
apressadas e imperfeitas. Em outras palavras, os Lobbies podem colaborar para o
aprimoramento das decisões tomadas, ajudando os tomadores de decisão a forjar
soluções satisfatórias para as diversas partes legítimas envolvidas. (GOZZETTO e
MANCUSO, 2012, p. 6)

1.4. Mecanismos para exercício de Advocacy e Lobby.
O Lobby pode ser exercido por diversos meios.
Grupos de interesse, assim como indivíduos ou empresas, empregam uma variedade
de técnicas e estratégias para promover seus interesses ou suas políticas. Apesar de
poucos grupos terem força suficiente para conseguir que o Congresso Nacional e o
poder executivo incorporem totalmente suas políticas e interesses na agenda do
governo, muitos conseguem modificar, retardar ou mesmo impedir a aprovação de
uma legislação ou regulamentação apresentando informações, dados técnicos e a
visão do lado que será impactado pelas ações governamentais. (DA PATRI, 2011, p.
139)

São exemplos de ações adotadas, elencadas por Mancuso e Gozzetto (2011, p. 15):
contato direto com o tomador de decisão e/ou seus assessores em eventos ou reuniões formais
(congressos, seminários, debates etc.); participação em consultas e audiências públicas;
encontros informais; divulgação da posição assumida por meio da mídia; protestos e
manifestações públicas; apresentação de documentos com informações técnicas, inclusive por
meio de minutas de projetos de lei, sugestões de emendas etc.; envio de correspondências e
abaixo-assinados para “mostrar aos tomadores de decisão que a posição defendida é legítima,
porque conta com forte apoio de muita gente” (MANCUSO e GOZZETO, 2011, p. 15).

1.5. Advocacy e Lobby e as fases do processo decisório.
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O Advocacy e o Lobby podem incidir antes, durante ou depois do estágio deliberativo.
No último caso, envolve o momento de regulamentação, avaliação e revisão de decisões.
O estágio deliberativo propriamente dito “compreende o período que vai da
apresentação de propostas ao poder legislativo federal até a votação pelos membros do
parlamento sobre eventuais vetos presidenciais a estas proposições” (MANCUSO e
GOZZETO, 2011, p. 13) e inclui: “(i) a definição da agenda decisória; (ii) a formulação de
propostas para lidar com os itens da agenda decisória; (iii) o debate e a negociação em torno
das propostas existentes; (iv) a tomada de decisão” (MANCUSO e GOZZETO, 2011, p. 12).
Mancuso e Gozzeto (2011, p. 13) identificam seis atividades nas quais se desdobra o
Lobby durante o momento deliberativo: vigilância, acompanhamento, análise, tomada de
posição, comunicação orientativa e exercício de pressão.
A vigilância se refere à tomada de conhecimento das proposições relevantes
apresentadas no âmbito legislativo. No caso em análise, a apresentação do Projeto de Lei da
Primeira Infância, em dezembro de 2013, pela Frente Parlamentar Primeira Infância.
O acompanhamento diz respeito a cada passo da tramitação da matéria nas casas do
Poder Legislativo, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal.
A análise implica a elaboração de pareceres técnicos sobre os projetos iniciais,
substitutivos, apensados, emendas a projetos.
Em seguida, a entidade toma uma posição diante dos projetos, com base nos
pareceres técnicos. A posição tomada pode ser alterada ao longo do processo, de acordo com
o surgimento de novas informações, pareceres, substitutivos etc.
A quinta atividade seria a comunicação orientativa, por meio da formação de
coalizões com aliados para que se posicionem a favor ou contra a proposição legislativa. “Por
meio desse contato, os lobistas informam seus possíveis aliados sobre a questão que está em
jogo, comunicam a posição de suas organizações sobre a proposição e justificam a razão pela
qual assumiram aquela posição” (MANCUSO e GOZZETO, 2011, p. 13).
A sexta atividade, de pressão política “corresponde à apresentação de demandas aos
tomadores de decisão” (MANCUSO e GOZZETO, 2011, p. 13). Em alguns casos essas
demandas são apresentadas em audiências públicas e reuniões de trabalho; em outros, em
encontros não oficiais. Graziano (1996) alerta que “fazer Lobby não é apenas exercer
pressão”. Para o autor
a pressão é o último estágio de um processo multifacetado que inclui reunir
informações, preparar projetos de política e uma estratégia adequada para a defesa
desses projetos, procurar aliados e outras providências. Trata-se, portanto, de uma
atividade contínua que normalmente exige estar presente de modo organizado [...]
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Especialmente com relação à pressão exercida dentro de Comissões, apresentam
Mancuso e Gozzetto (2011, p. 13)
Quando uma proposição está tramitando da Câmara dos Deputados, no Senado
Federal ou no Congresso Nacional (reunião das duas casas), a estratégia de pressão é
sempre determinada pelas regras do Regimento Interno dessas instituições, que
organizam o trabalho legislativo e que determinam os parlamentares que irão
desempenhar papéis-chave no processo de negociação em torno da proposição. Os
Regimentos Internos da Câmara, do Senado e do Congresso estabelecem, por
exemplo, que uma parte significativa do trabalho legislativo seja realizado no âmbito
de comissões temáticas permanentes e temporárias. Naturalmente, portanto, grande
parte do esforço de pressão política realizado pelo empresariado industrial ocorre
quando as proposições estão tramitando nas comissões. O esforço de pressão política
também ocorre quando as proposições estão tramitando no plenário da Câmara, do
Senado ou do Congresso.

Mancuso e Gozzetto (2013, p. 6) ressaltam que o trabalho dos lobbies pode acontecer
no momento de escolha dos decisores, com o objetivo de favorecer a escolha daqueles
alinhados aos interesses defendidos. Isso pode acontecer tanto na definição dos indivíduos que
ocuparão cargos com poder de decisão, como por meio da escolha, dentre os ocupantes dos
cargos de decisão, “daqueles indivíduos que efetivamente tomarão decisões referentes ao
interesse defendido” (2013, p. 6). Quanto ao segundo ponto esclarecem os autores (2013, p. 7)
que “no âmbito do legislativo, em nível nacional ou subnacional, isso ocorre quando os
lobbies apoiam a escolha de determinados legisladores para postos de importância, como a
Mesa Diretora, a liderança do governo e dos partidos, s presidência das comissões temáticas e
a relatoria de projetos relevantes.”

1.6. Fatores que interferem na influência do Advocacy e do Lobby.
Segundo Mancuso e Gozzetto (2011) quatro seriam os fatores que potencialmente
interferem na influência das entidades que fazem Lobby sobre as agências decisórias. A
relação entre esses fatores e a influência não é direta.
(i)

Recursos políticos: “todo elemento que um lobista pode utilizar para

intervir no trabalho de uma agência pública encarregada de tomar decisões que lhe
interessam” (MANCUSO e GOZZETO, 2011, p. 16). Seriam, por exemplo, o dinheiro
envolvido, a quantidade de membros da entidade, a representatividade da entidade, as
lideranças e os funcionários dedicados ao Lobby, as informações para a tomada de decisões, o
apoio de cidadãos notáveis, o prestígio junto aos tomadores de decisão, a opinião pública ou a
imprensa, o acesso aos tomadores de decisão, o tempo disponível para o Lobby. “Sendo
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assim, os segmentos sociais mais bem financiados têm melhores condições de formar lobbies
influentes em defesa de seus interesses” (GOZZETTO e MANCUSO, 2012, p. 8)
(ii)

Contexto em que ele acontece: como o momento político ou a influência

de outros atores;
(iii)

Natureza da decisão: a influência do Lobby tende a ser maior quanto

menor é o conflito em torno das decisões. Aquelas decisões de natureza redistributiva ou
regulatória geram relações mais conflituosas se comparadas às decisões de natureza
distributiva8;
(iv)

Características da agência pública visada: Segundo Mancuso e Gozzeto,

(2011, p. 19) “o trabalho dos lobistas consiste em usar seus recursos políticos para transmitir
informações que convençam os decisores de que o atendimento das demandas do Lobby
satisfará não apenas os interesses daquele Lobby, mas também os interesses dos próprios
decisores”. Isso porque “o interesse de um tomador de decisões pode torna-lo mais ou menos
favorável, contrário ou indiferente em relação às demandas do Lobby”. Algo importante a ter
em mente é que os tomadores de decisão não são receptores passivos de informações. “Eles
também podem dirigir informações para os lobistas e seus grupos de interesse e, dessa forma,
interferir sobre as reivindicações que eles apresentam”.
Vital Didonet (2011, p. 121), pedagogo e assessor para assuntos legislativos da
Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância, em artigo escrito para uma
publicação sobre experiências e estratégias de Advocacy, elenca, a partir da sua experiência
nos processos (i) de articulação para a formulação do art. 227 da Constituição Federal pela
Assembleia Nacional Constituinte, em 1987; (ii) de estruturação da RNPI; e (iii) de
elaboração do texto do Plano Nacional Primeira Infância, algumas lições “que podem ser úteis
para o planejamento e o desenvolvimento de processos sociais de participação na proteção e
promoção dos direitos das crianças”: organizações, mobilização, apresentação de proposta
técnica, estratégia, habilidade política e competência técnica, envolvimento da população
interessada e participação das crianças.
Com relação às organizações entende Didonet que “a existência de muitas
organizações sociais é manifestação de democracia, de participação, de interesse de grupos e
segmentos sociais em temas que lhe dizem respeito” (2011, p. 121). E defende que “a

8

Políticas distributivas: voltadas para o favorecimento de clientelas específicas, e vários grupos podem ser
atendidos simultaneamente, sem prejuízos recíprocos; políticas redistributivas: repercutem sobre a alocação da
propriedade, riqueza ou renda e impactam grupos associados a classes sociais; políticas regulatórias: estabelecem
de forma clara os favorecidos e não favorecidos. (MANCUSO E GOZZETO, 2011, p. 18)
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credibilidade do movimento depende da solução que apresenta. Seu sucesso está diretamente
relacionado à qualidade da proposta” (2011, p. 121).
A definição da estratégia depende da identificação do problema ou da iniciativa,
diagnóstico de suas origens e determinantes, determinar “o que fazer, quando e onde,
estabelecer passos ou etapas, mobilizar as organizações, envolver especialistas e pessoas de
prestígio na defesa da causa” (DIDONET, 2011, p. 121).
Para Didonet, a habilidade política envolve o diálogo e a negociação, com respeito
aos argumentos contrários dos adversários, que não devem ser tratados como inimigos. Os
argumentos contrários devem ser desmontados com “argumentos mais consistentes e
fundamentados na ciência, no direito e na experiência” (DIDONET, 2011, p. 121).
Se a ação se dá no meio político – o Congresso Nacional, por exemplo – a
habilidade política e a competência técnica são ainda mais necessárias, pois aquele é
um espaço de explicitação livre de concepções e propostas de ação. E de negociação,
por excelência, dada a pluralidade partidária e o direito explícito da manifestação do
pensamento. (2011, p. 121)

A mobilização implica “ir à luta”, onde a demanda chama, não apenas as entidades,
mas também por meio do envolvimento da população diretamente interessada, e, ainda, da
participação das crianças, cuja presença “dá um rosto humano ao empenho social pelos seus
direitos. Reveste-o de afetividade. [...] se lhe dá um significado além da formal decisão legal
ou governamental: mostra-se a profundidade humana de que está revestida” (DIDONET,
2011, p. 121).
Especialmente com relação à questão da primeira infância Amora (2011, p. 124)
entende que é “um exemplo clássico de uma ação de Advocacy multifacetada que envolve
algumas das complexidades apontadas”. Ele entende que o tema depende não apenas de
soluções legislativas e governamentais, mas também do envolvimento de família e sociedade,
para que compreendam que as crianças pequenas não são assunto que dizem respeito apenas a
suas famílias, mas são responsabilidade de todos. “Caso contrário, as políticas públicas não
terão o respaldo das famílias e os governos não se sentirão provocados a assumir um papel
relevante no cuidado com as crianças pequenas” (2011, p. 124).
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CAPÍTULO 2 – TRÊS INSTITUIÇÕES RELEVANTES PARA A PRIMEIRA
INFÂNCIA: RNPI, FMCSV E NCPI

Como antecipado no Capítulo 1, as atuações de três organizações da sociedade civil
foram essenciais para o Processo Legislativo do Marco Legal da Primeira Infância desde a sua
origem, e se destacam pelas ações de Advocacy e Lobby que realizaram: Rede Nacional
Primeira Infância, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Núcleo Ciência Pela Infância.
As organizações da sociedade civil, com sua visão crítica, com seu trabalho de
qualidade e sua capacidade de criar novas metodologias, se constituíram novos
atores, conquistaram um espaço próprio. Esse seu espaço não é o do governo, não é
o dos partidos, nem o dos sindicatos, nem o da academia. As organizações da
sociedade civil interagem com todos esses atores, num processo de mútuo
enriquecimento. São mais livres em sua missão de inovar, experimentar e apontar
soluções. Com autonomia e criatividade, suas experiências demonstram que
mudanças são possíveis e, bem avaliadas, revelam generosamente o “como fazer”.
Elas comprovam, dessa forma, o potencial que esses projetos possuem, que é ganhar
escala e tornar-se políticas públicas para beneficio de muitos. (CECCON, 2016, p.
80)

Certamente não foram as únicas, pois muitas foram as entidades públicas e privadas
que contribuíram ao longo do trâmite legislativo por meio de envio de documentos,
participação em eventos, reuniões e audiências públicas. A RNPI inclusive congrega várias
dessas entidades que participaram, inclusive a FMCSV, e as manteve mobilizadas durante o
processo.

2.1. A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI).

Segundo informações obtidas no site da Rede Nacional Primeira Infância, ela é
uma articulação nacional de organizações da sociedade civil, do governo, do setor
privado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam, direta ou
indiretamente, pela promoção e garantia dos direitos da Primeira Infância – sem
discriminação étnico-racial, de gênero, regional, religiosa, ideológica, partidária,
econômica, de orientação sexual ou de qualquer outra natureza 9.

A rede foi formada em 16 de março de 2007 por 17 organizações e atualmente
congrega mais de 160 entidades públicas e privadas de todas as regiões do Brasil10, a exemplo
da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Alana, Fundação Abrinq, Instituto
Fazendo História, Instituto Avisa Lá – Formação Continuada de Educadores, Pastoral da
9

Disponível em: <http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/>. Acesso em 5 set. 2016.
A
lista
completa
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instituições
que
integram
a
RNPI
está
<http://primeirainfancia.org.br/organizacoes/>. Acesso em 5 set. 2016.
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disponível
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Criança, Conselho Nacional pelos Direitos da Criança (Conanda), Conselho Federal de
Psicologia, Andi, Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, entre outras.
A adesão de novas associações, instituições ou organizações, públicas ou privadas,
governamentais ou não-governamentais, é voluntária e depende da aprovação do ingresso
pelas entidades participantes (DIDONET, 2011, p. 110).
A RNPI não tem personalidade jurídica, não é mantida financeiramente pelas
entidades participantes, tampouco as mantêm com seus recursos.
Sua missão é “articular e mobilizar organizações e pessoas para defender e garantir os
direitos da Primeira Infância – criança de até seis anos de idade” 11.
Sua visão é
Até 2022, ter o Plano Nacional pela Primeira Infância referenciado nas políticas
públicas das esferas federal, estaduais, distrital e municipais.
Ser reconhecida como espaço de diálogo plural e diverso e referência na defesa e
promoção dos direitos da criança de até seis anos de idade e de sua participação nos
assuntos que lhe dizem respeito12.

Os princípios da RNPI são: respeito à autonomia, respeito à diversidade,
democracia, horizontalidade, compromisso com a participação, colaboração, conectividade,
compartilhamento e disseminação de conhecimento (RNPI, 2014, p. 10).
A RNPI é composta por Assembleia Geral (formada por todas as organizações
membro), Grupo Gestor (formado por 12 entidades eleitas pelos membros para um período de
dois anos)13, Grupos de Trabalho (Brincar, Proteção e Prevenção às Violências, Educação
Infantil, Participação Infantil, Cultura, Saúde, Planos Municipais Pela Primeira Infância PMPI e Homens pela Primeira Infância) e pela Secretaria Executiva14 (organização
responsável pela coordenação das ações da Rede, eleita pela Assembleia Geral para um
mandato trienal).
A RNPI foi responsável pela elaboração e implementação do Plano Nacional pela
Primeira Infância, aprovado pelo Conanda em dezembro de 2010, e acolhido pela Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República como um plano integral que engloba todos
os direitos da Primeira Infância, com metas até 2022. Trata-se de uma “carta de compromisso
do país para garantir o atendimento aos direitos da criança de até seis anos afirmados pela

11

Disponível em: <http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/>. Acesso em 5 set. 2016.
Disponível em: <http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/>. Acesso em 5 set. 2016.
13
Atualmente (2014-2016) composto por: Avante, CIESPI/PUC-RJ, CPPL, Criança Segura, EBBS, Fundação
Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Abrinq, Ifan, Instituto Alana, OMEP/BR, Plan Brasil e Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul.
14
Atualmente (2015-2017) a cargo de CECIP – Centro de Criação de Imagem Popular (cecip.org.br).
12
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Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelas leis aplicadas a
educação, saúde, assistência social e diversidade”15.
O site da RNI disponibiliza notícias16 e, de forma gratuita, diversos materiais que
compõem seu acervo digital17.
Nos termos do Planejamento Estratégico da RNPI, para o triênio 2015-2017, os
princípios que ela elenca como aplicáveis à primeira infância são:
A primeira infância é fundamental no desenvolvimento humano. As vivências da
criança nesta fase têm impacto por toda a vida posterior;
A criança é um sujeito de direitos (não objeto de atenção), indivíduo (não massa ou
número), único e com valor em si mesmo;
Toda criança deve ser respeitada e valorizada como pessoa na sua condição peculiar
de desenvolvimento, na sua identidade e subjetividade;
As políticas públicas, os planos e as ações dirigidas à criança, devem considerá-la
como sujeito integral e atendê-la na sua globalidade;
O atendimento à primeira infância deve ser prioridade absoluta e por políticas
públicas articuladas que garantam a atenção integral de qualidade;
Os vínculos afetivos e sociais são fundamentais para o desenvolvimento da criança;
A família, prioritariamente, a comunidade e a rede de atendimento e cuidados
(governamental ou não) são instâncias privilegiadas para tal;
A criança deve ser protegida de todas as formas de violência ou violação de seus
direitos. (RNPI, 2014, p. 9)

Ainda segundo seu Planejamento Estratégico, a RNPI escolheu atuar em Advocacy e
políticas públicas, bem como apoiar os Planos Municipais e Redes Estaduais da Primeira
Infância (RNPI, 2014, p. 31). Dentre suas ações meio está a atuação no Poder Legislativo,
além de formação dos profissionais para a primeira infância, papel dos meios de
comunicação, pesquisa sobre a primeira infância e planos estaduais e municipais pela primeira
infância (RNPI, 2014, p. 33).
A ata da Assembleia Geral realizada nos dias 26 e 27 de novembro de 2015 destaca
como ações realizadas pela Secretaria Executiva da RNPI em 2015 no eixo Advocacy aquelas
em favor da aprovação do Marco Legal da Primeira Infância:
a campanha de mobilização para que os deputados retirassem assinatura do recurso
contra o PL na Câmara dos Deputados, a participação no lançamento da Frente
Parlamentar da Primeira Infância e o acompanhamento do PLC 14/2015 no Senado,
realizado pelo assessor legislativo da RNPI, Vital Didonet. (RNPI, 2015a, p. 3)

Destaca ainda o “encontro com o Presidente do Senado Renan Calheiros, pedindo para
priorizar a votação do PLC 14/2015” (RNPI, 2015a, p. 3).
O Plano de Ação da Secretaria Executiva da RNPI para o ano de 2016, aprovado na
Assembleia Geral, incluiu como um dos projetos desenvolvidos o Advocacy nas esferas do
15
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Legislativo e Executivo, exercido, entre outras atividades, por meio da “continuidade à
incidência política no Senado para a aprovação do PLC 14/2015” (RNPI, 2015), o Projeto de
Lei da Primeira Infância.

2.2. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV).

Criada em 1965 para incentivar pesquisas científicas na área de hematologia, a
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal passa a ter como causa, a partir de 2005, a promoção e
o desenvolvimento da primeira infância18.
O tema surge “especialmente após o Prof. Dr. Saul Cypel, neuropediatra e parte do
Conselho de Curadores, apresentar um consistente projeto científico sobre o tema. A partir daí
a Fundação começa a se dedicar oficialmente à promoção do desenvolvimento da PI”19.
Em 2007 foi realizado o I Workshop Internacional de Desenvolvimento Infantil,
pautado no conceito de desenvolvimento infantil integral e integrado, com reflexão sobre os
papéis da família, dos serviços comunitários e da sociedade. “O evento também enfatizou o
papel das políticas públicas para a disseminação de informações, permitindo que todas as
crianças alcancem seu potencial pleno de desenvolvimento”20.
Em 2009, a FMCSV incorpora em sua missão e visão a geração e disseminação de
conhecimento e práticas. Em 2010, é estabelecida uma parceria para cooperação científica
com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para lançamento de
editais de pesquisas em áreas relacionadas à primeira infância.
Em 2011, a FMCSV estrutura o Núcleo Ciência pela Primeira Infância (NCPI) em
parceria com Center on Developing Child (CDC) e David Rockefeller Center for Latin
American Studies (DRCLAS), ambos da Universidade de Harvard, Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP) e Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), “com o
objetivo de traduzir o conhecimento científico para uma linguagem mais acessível à
sociedade”21.

18

O objetivo inicial da FMCSV era o de incentivar pesquisas na área de hematologia. Na década de 1980, e o
advento dos casos de AIDS, busca traduzir o conhecimento científico para disseminar as informações
importantes sobre temas relacionados à hematologia. Nos anos 2000 a FMCSV passa a atuar em projetos na área
de educação, saúde e meio ambiente. A primeira infância é incorporada no ano 2005.
19
Disponível em: <http://www.fmcsv.org.br/pt-br/sobre-nos/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 26 mai. 2016.
20
Disponível
em:
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ANTIL.aspx>. Acesso em: 26 mai. 2016.
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Em 2012, “articulação, gestão do conhecimento e práticas” foram definidos como os
três eixos de atuação da FMCSV. Em 2013 inicia a parceria com a Grand Challenges Canada
- Saving Brains, por meio de “edital que busca iniciativas inovadoras em todo o mundo que
contribuam para o desenvolvimento no início da vida, com foco na solução de grandes
desafios dentro do tema” 22.
Atualmente, segundo informações de sua página internet23, a FMCSV tem como
missão “gerar e disseminar o conhecimento para o desenvolvimento integral da criança. Para
isso, contamos com parcerias que contribuem para a articulação de ideias, disseminação de
conhecimento e desenvolvimento de políticas públicas e projetos de impacto”.
Seu objetivo é a busca do “pleno desenvolvimento da criança na Primeira Infância por
meio de projetos que resultem em mudanças no sistema da sociedade em que vivemos” 24.
Buscamos gerar impacto e promover mudanças de comportamento que reflitam
positivamente na atenção à criança em seus primeiros anos de vida na sociedade em
que vivemos.
Apoiamos e promovemos iniciativas com foco em geração de conhecimento sobre
Primeira Infância (período que vai da gestação aos seis anos), na formação de
profissionais e na mobilização de lideranças que atuam no Desenvolvimento Infantil.
Nossos projetos se apresentam nas mais diversas formas: cursos nacionais e
internacionais, fomento à pesquisa e inovação, publicações, workshops, vídeos,
simpósios, filmes, eventos de formação e capacitação, séries de TV, entre outros25.

As prioridades elencadas pela FMCSV são: (i) informar e sensibilizar a sociedade
sobre a importância da primeira infância; (ii) promover Advocacy pelo desenvolvimento na
primeira infância; (iii) fortalecer a parentalidade junto à sociedade; (iv) promover qualidade
na educação infantil.
Suas iniciativas se enquadram em três grandes eixos de atuação: União de Esforços,
Geração e Disseminação de Conhecimento e Mudança de Realidades.

22
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Dentro do eixo “União de Esforços” estão elencados: Núcleo Ciência Pela Infância,
Comitê Científico, ILab Primeira Infância, Programa de Liderança Executiva, Simpósio
Internacional.
O eixo “Geração e Disseminação de Conhecimento” engloba Coleção Fundamentos,
Coleção Primeiríssima Infância, Filme O Começo da Vida, Índice Paulista da Primeira
Infância, Radar da Primeira Infância, Receite um Livro, Série Nota 10 Primeira Infância,
Série Quando Tudo Começa, Disseminação.
Por sua vez, o eixo “Mudanças de Realidades” engloba Artemisia Lab, Edital
Fapesp, Edital Saving Brains, Programa Primeiríssima Infância e São Paulo Pela
Primeiríssima Infância.
O site da FMCSV disponibiliza notícias27 e, de forma gratuita, diversos materiais que
compõem seu acervo digital28.
26
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A FMCSV aponta três motivos para a existência do Marco Legal da Primeira Infância,
que revelam o entendimento de que investir no desenvolvimento das crianças, especialmente
nos seis primeiros anos de vida, é fundamental para o desenvolvimento de toda a sociedade:
Uma sociedade que se preocupa com seu futuro, é uma sociedade que investe no
desenvolvimento de suas crianças;
Diversos estudos científicos têm comprovado que os seis primeiros anos de vida da
criança, incluindo a gestação, são cruciais para o desenvolvimento do adulto que ela
irá se tornar;
Dessa forma, para termos uma sociedade com maior igualdade de oportunidades, é
imprescindível que nossas leis e políticas públicas dediquem especial atenção aos
primeiros anos de vida.29

Para melhor compreender a construção desses motivos, e como se deu a atuação da
FMCSV no Processo Legislativo do Marco Legal da Primeira Infância, importante analisar o
trabalho desenvolvido pela FMCSV com outras instituições por meio do Núcleo Ciência Pela
Infância (NCPI).

2.3. O Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI).
Em ação desde 2011, o NCPI é uma “iniciativa colaborativa que busca traduzir o
conhecimento científico produzido por pesquisadores para uma linguagem mais acessível à
sociedade para que possa, assim, ser incorporado às políticas públicas e às práticas
profissionais” (NCPI, 2016). Em sua página na internet30, constam os logotipos de FMCSV,
Center on the Developing Child – Harvard University, Harvard University – David
Rockefeller Center for Latin American Studies, Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, Insper e Hospital Infantil Sabará.
O NCPI compreende que “o desenvolvimento saudável da Primeira Infância é a base
da prosperidade econômica e da construção de uma comunidade forte e justa” 31. Além disso,
defende, a partir de estudos científicos, que “as primeiras experiências da vida de uma criança
são incorporadas por ela, permanecendo por toda a vida, afetando a aprendizagem, o
comportamento e a saúde” 32.
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Seu principal desafio apontado é “ser a ponte entre o que é produzido pela comunidade
científica e a comunidade” e, para cumprir seus objetivos, atua em quatro frentes: Comitê
Científico, Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, iLab e
Programa de Liderança Executiva.
O Comitê Científico, estabelecido em 2011, reúne acadêmicos brasileiros de diversas
áreas de atuação e tem por missão
identificar os pontos principais e de maior impacto entre os conhecimentos
existentes sobre o Desenvolvimento da Primeira Infância, sintetizar assuntos que
têm maior potencial para serem aplicados nas políticas e nas práticas, e promover
uma agenda nacional de pesquisas que atenda às áreas pouco ou nada exploradas. 33

A partir de uma abordagem fundamentada em evidências, o Comitê Científico
“pretende construir uma base de conhecimento para a sociedade, que transcenda divisões
partidárias e reconheça a responsabilidade compartilhada da família, da comunidade, da
iniciativa privada e do governo na promoção do bem-estar das crianças”34.
O Comitê Científico teria como desafio “identificar os pontos de maior impacto entre
todo o conhecimento científico existente, e levar este conhecimento para a sociedade por meio
da publicação de artigos”35. Um de seus resultados é a publicação “O Impacto no
Desenvolvimento da Primeira Infância sobre a aprendizagem” (NCPI, 2014) que trata da
importância dos primeiros anos de vida sobre a capacidade de aprendizagem da criança e
objetiva apoiar, com informações, os gestores públicos e legisladores que buscam criar boas
políticas e programas para gestantes e crianças pequenas.
O Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância36 é realizado
anualmente desde 2011, durante dois dias, e aborda temas específicos relacionados ao
Desenvolvimento na Primeira Infância, com foco em profissionais que trabalham direta ou
indiretamente com gestantes e crianças de até seis anos de idade e seus cuidadores.
Os temas centrais dos Simpósios foram: “A importância do investimento na Primeira
Infância” (2011), “Ciência e Políticas Públicas: Um diálogo Fundamental” (2012), “Como
levar o meu projeto a um maior número de beneficiados?” (2013), “Fortalecendo as
potencialidades dos adultos que promovam o desenvolvimento de crianças” (2014), “O que é
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qualidade nas políticas públicas e nos serviços de promoção do desenvolvimento infantil?”
(2015).
Antes dos Simpósios, entre 2007 e 2010, a FMCSV realizou quatro workshops
internacionais sobre questões relacionadas ao seu programa de Desenvolvimento Infantil37: “I:
Debate abrangente sobre o desenvolvimento da Primeira Infância” (2007), “II: Redes e
Parcerias em prol do Desenvolvimento Infantil” (2008), “III: Os instrumentos de avaliação de
programas sociais para a Primeira Infância” (2009), “IV: Redes e Parcerias em prol do
Desenvolvimento Infantil (2010)”. Os três primeiros workshops foram restritos a convidados,
e o quarto, realizado em parceria com Aliança pela Infância, Fundação Abrinq, Instituto C&A
e Sociedade Brasileira de Pediatria, foi aberto ao público.
O iLab38 é uma iniciativa liderada pelo NCPI e apoiada por parceiros cujo objetivo é
“criar estratégias de alto impacto que tenham potencial de transformar a vida das crianças e
famílias em situação de vulnerabilidade”.
Por fim, o Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira
Infância39 (Internacional40 ou Brasil41) parte da premissa de que “uma liderança social forte
e consciente pode alavancar o crescimento e o desenvolvimento do Brasil por meio da
aplicação do conhecimento científico nas políticas públicas e programas sociais” 42. Assim,
busca o desenvolvimento institucional e das lideranças, por meio do envolvimento de
“formuladores de políticas públicas, gestores públicos e líderes da sociedade civil em um
diálogo a respeito do Desenvolvimento na Primeira Infância” 43.
Foi no âmbito desse Núcleo que surgiu a ideia ambiciosa de criar um programa que
reunisse lideranças brasileiras na Universidade de Harvard e no Brasil para assistir
aulas de grandes especialistas e para desenvolver projetos pela Primeira Infância.
Assim surgiu o Curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento na Primeira
Infância, que desde 2012 já contou com a participação de 200 líderes, entre eles 30
parlamentares de diversos partidos. Além de conhecimentos sobre o
desenvolvimento infantil, outros conteúdos como liderança adaptativa, políticas
públicas e escalabilidade de programas sociais foram tratados. (QUEIROZ, 2016, p.
82)
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Sua proposta é a de proporcionar aos participantes conhecimento e ferramentas para
“projetar e implementar políticas públicas e programas sociais mais eficazes”, a partir de
pesquisas atuais das ciências biológicas, comportamentais e sociais. Seu resultado é o
desenvolvimento, pelos participantes, de “planos de ação baseados na ciência e destinados a
fortalecer políticas e programas de promoção do Desenvolvimento na Primeira Infância pelo
Brasil”. Em suas cinco edições realizadas até o momento foram formados 233 líderes,
desenvolvidos 46 planos de ação e mais de 18 iniciativas foram implementadas44.
Dada a relevância do Curso de Liderança Executiva para o tema do presente
trabalho, tendo inclusive o Projeto de Lei da Primeira Infância surgido de uma de suas
edições, como já foi dito no Capítulo 1, será ele objeto do tópico seguinte.

2.3.1. Curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância do
NCPI.
Segundo informações obtidas na internet45, o Curso de Liderança Executiva em
Desenvolvimento da Primeira Infância – Internacional46 tem por objetivo engajar os
participantes “em um diálogo a respeito da ciência do desenvolvimento da primeira infância e
sobre quão efetivos podem ser os gestores públicos na aplicação dessa ciência para a
resolução de um dos mais complexos problemas sociais brasileiros”.
Com cerca de quatro meses de duração é destinado principalmente a

gestores públicos diretamente envolvidos em questões de política social e
desenvolvimento, em qualquer uma das três esferas de governo; como também
aos gestores de instituições sem fins lucrativos e organizações não
governamentais que prestam serviços públicos e outros líderes do âmbito social.

Os participantes são admitidos de acordo com sua experiência, seu grau de
responsabilidade e seu interesse no desenvolvimento da primeira infância.
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O curso Brasil teve sua primeira turma em 2015 com três meses de duração. Difere do internacional por iniciar
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dois dias, ambos sediados pelo Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa.
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Seu corpo docente é conduzido por um grupo misto de professores universitários
internacionais e brasileiros reconhecidos nas ciências biológicas, comportamentais, sociais e
humanas, e de liderança47.
Além da disponibilização de materiais para leitura, são realizados workshops,
discussões de caso, palestras, encontros com a equipe.
Em seu primeiro módulo - um Curso de Liderança Executiva na Universidade de
Harvard, nos Estados Unidos, com duração de uma semana - os participantes têm acesso a
conteúdos relativos ao “estado da arte da ciência do desenvolvimento da primeira infância;
qualidade e inovação em programas voltados para o desenvolvimento infantil; modelos para
ganho de escala; e estratégias e habilidades para a liderança pública”.
No segundo módulo - um workshop de dois dias no Insper, em São Paulo – são
apresentados, para análise e feedback do grupo, os Planos de Ação desenvolvidos pelos
participantes e suas estratégias de implementação. O módulo também apresenta estudos de
caso de iniciativas brasileiras e “discussões sobre a criação de estratégias de longo prazo para
construir uma agenda forte e propositiva para o desenvolvimento da primeira infância no
Brasil”.
Entre as etapas presenciais há atividades à distância, em que os participantes, com
supervisão de uma equipe técnica de especialistas, trabalham em pequenos grupos para
desenvolver e refinar seus Planos de Ação de promoção do desenvolvimento infantil.
Certamente a promoção do Curso de Liderança Executiva se trata de uma eficiente
ação de Advocacy do NCPI e da FMCSV, visto que muitos foram os parlamentares que
participaram desse curso, o que possibilitou a criação de uma Frente Parlamentar da Primeira
Infância na Câmara dos Deputados, detentora de um conhecimento especializado e
direcionado para um objetivo certo e determinado: a elaboração, o trâmite e a promulgação do
Marco Legal da Primeira Infância.
Dentre eles: Jack P. Shonkoff, M.D. – Professor de Saúde Infantil na Harvard School of Public Health e na
Harvard Graduate School of Education; Professor de Pediatria na Harvard Medical School and Children’s
Hospital Boston; Diretor do Center on the Developing Child da Harvard University; Charles Nelson III, Ph.D.
– Professor de Pediatria e Neurociência na Harvard Medical School; Diretor de Pesquisa da cadeira Richard
David Scott em Pesquisa Médica de Desenvolvimento da Pediatria no The Developmental Medicine Center;
Diretor do Laboratories of Cognitive Neuroscience, Boston Children’s Hospital; Jeffrey Lawrence – Consultor
da Cambridge Leadership Associates; Ricardo Paes de Barros, Ph.D. – Professor e Pesquisador do INSPER;
Charles Kirschbaum, Ph.D., Professor Assistente do Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa; Eduardo
Marino, gerente de avaliação e pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Mestre em Administração de
Empresas pela Universidade de São Paulo; Luiz Felipe D’Ávila – Fundador e Diretor Presidente do Centro de
Liderança Pública – CLP; Mary Young, M.D., Dr.P.H. – Consultora Internacional em Saúde Global e
Desenvolvimento Infantil; Naércio Menezes Filho, Ph.D. – Professor Titular Cátedra IFB do Insper – Instituto
de Ensino e Pesquisa; Rodrigo Amantea de Andrade Pinto – Professor e Coordenador dos programas abertos
de Educação Executiva do Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa.
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CAPÍTULO 3 - PROCESSO LEGISLATIVO DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA
INFÂNCIA
3.1. O Projeto de Lei da Primeira Infância.
O Projeto de Lei da Primeira Infância (PL nº 6.998 de 2013) foi apresentado em 18 de
dezembro de 2013, com a proposta de alterar o art. 1º do ECA e inserir nele dispositivos sobre
a primeira infância48. O Deputado Federal Osmar Terra e outros deputados integrantes da
Frente Parlamentar da Primeira Infância49 foram os autores do Projeto de Lei da Primeira
Infância.
A Frente Parlamentar da Primeira Infância foi a responsável pela condução dos
trâmites na Câmara dos Deputados. Foi lançada em março de 2011 em evento com a presença
de representantes do Banco Mundial, da Organização dos Estados Americanos (OEA), da
Rede Nacional Primeira Infância, além de deputados, senadores e membros do Executivo50.
O registro da Frente Parlamentar da Primeira Infância foi solicitado em 12 de maio de
2011 pelo Deputado Federal Osmar Terra, por meio da assinatura de mais de 200 deputados
federais. Segundo consta do Requerimento nº 1.726:
Nos termos do Ato da Mesa nº 69, de 10 de novembro de 2005, requeiro a Vossa
Excelência o registro da Frente Parlamentar da Primeira Infância e informo que eu,
deputado Osmar Terra, sou o responsável perante a Casa por todas as informações
que prestar à Mesa. Em anexo, segue a ata de fundação e constituição da Frente
Parlamentar da Primeira Infância, o estatuto da Frente Parlamentar da Primeira
Infância, aprovados no ato da fundação, os nomes que compõem a Mesa Diretora da
Frente, os termos de adesão firmados por 230 deputados e três senadores e a relação
nominal dos parlamentares que constituem a Frente Parlamentar da Primeira
Infância.51

Dos deputados federais participantes da Frente Parlamentar da Primeira Infância, 23
participaram do Curso de Liderança Executiva em Primeira Infância na Universidade de
Harvard, entre eles, os Deputados Federais Osmar Terra, Gorete Pereira e Cida Borghetti.
Meses antes da apresentação do Projeto de Lei, em 16, 17 e 18 de abril de 2013, a
Frente Parlamentar da Primeira Infância em conjunto com a Rede Hemisférica de
“Altera o art. 1º e insere dispositivos sobre a Primeira Infância na Lei nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências".
49
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Gabriel Chalita (PMDB-SP), Dep. Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Dep. Mandetta (DEM-MS), Dep. Darcísio
Perondi (PMDB-RS), Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG) e Dep. Carmen Zanotto (PPS-SC).
50
Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-e-fiocruz-criar%C3%A3ofrente-parlamentar-da-primeira-inf%C3%A2ncia>. Acesso em: 13 set. 2016.
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Parlamentares e Ex-Parlamentares pela Primeira Infância realizou o I Seminário Internacional
Marco Legal da Primeira Infância com o “objetivo de discutir a articulação de políticas
públicas para educação, para o desenvolvimento e para a saúde de crianças de 0 a 6 anos, para
gestantes e para famílias”52. O evento teve apoio da Organização dos Estados Americanos
(OEA), Fundação Bernard Van Leer e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal53.
Os trabalhos desenvolvidos pela Frente Parlamentar adotaram como ponto de partida,
com base nas evidências científicas de áreas como serviço social, economia, educação,
neurociência, psicologia, a ideia de que a primeira infância “é uma fase crucial no
desenvolvimento infantil e determinante na formação das habilidades humanas que definirão a
integração do indivíduo consigo mesmo e com a sociedade”.54 Além disso, consideraram que
nesse período da vida “se lançam as bases de todo desenvolvimento posterior do ser humano e
da sociedade” e, portanto, “esse período é estratégico para a promoção do desenvolvimento
humano, social e econômico” 55.
Segundo declarações do Deputado Federal Osmar Terra, que coordenou os trabalhos
da Frente Parlamentar da Primeira Infância, e participou em 2012 do Programa de Liderança
Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância56:
A ciência, nos últimos 20 anos, mostrou que esse é o período crítico. É o período
mais importante para o desenvolvimento humano. Até então, se achava que a criança
sendo bem alimentada, trocando de fralda, tomando banho, botando ela para brincar
um pouquinho, resolvia o assunto. E hoje se sabe que não é assim. A criança tem
necessidades importantes que têm ser atendidas, inclusive emocionais, afetivas, o
olhar sustentado da mãe ajuda a organizar o cérebro da criança, são descobertas
fantásticas, que estão sendo feitas agora, e são momentos críticos, porque é naquele
momento que se organiza, depois não se organiza mais. Então uma criança que é
abusada, maltratada, negligenciada nos dois primeiros anos de vida, ela vai ter um
problema para o resto da vida, principalmente de dois a três anos é a fase crítica. Do
útero até três anos de idade.57.

Sobre o papel do Estado brasileiro, afirmou o Deputado Federal Osmar Terra:
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É uma questão de prioridade. Se tem impacto. É uma ilusão pensar que a criança
passa a aprender no momento em que ela chega na escola. Ela chega na escola
sabendo aprender mais ou menos conforme os estímulos e os cuidados que ela teve
nos primeiros anos. Ela já chega mais agressiva ou violenta, ou menos, ou mais
pacífica e sociável conforme os estímulos que ela teve. Esses indivíduos muito
violentos, que têm problemas sérios, que toda hora são presos, a questão do sistema
penitenciário. Se pode prevenir muito da violência se trabalhando no início da vida.
Então, o James Heckman um economista, que ganhou o prêmio Nobel de 2000, ele
diz para cada real – ou dólar – investido no início da vida você pode economizar 12
dólares em serviço social, sistema prisional, em tudo, 20 anos depois, 30 anos
depois. Então é investimento com melhor retorno que se tem na área social, na área
de políticas públicas.
[…] Isso tem um impacto na escola, tem um impacto em todas as outras áreas. É
isso que nós esperamos que aconteça, com um novo marco legal. Eu acho que o
governo da presidente Dilma tem procurado avançar nessa questão das creches, o
Brasil carinhoso é um exemplo disso. Mas precisa muito mais. Eu acho que
podemos dar um subsídio, um substrato legal, que obrigue inclusive os municípios a
avançar nessa direção.
[…] Além das creches, que são importante, um acompanhamento em casa, a
educação da família, para estimular melhor a criança tem um impacto enorme. […]
Eu acho que isso faz com que isso mude a vida das famílias e das crianças. Inclusive
corta o ciclo da pobreza. Criança com melhores condições de aprendizagem acaba
tirando as famílias a longo prazo da pobreza. […] Se a gente começar a mudar o
início da vida, a gente muda o resto. […]58

A Frente Parlamentar da Primeira Infância contou com a contribuição não apenas da
FMCSV e do NCPI, como também da RNPI, bastante atuante no processo de tramitação do
Marco Legal da Primeira Infância, representada, especialmente, por Vital Didonet, assessor
para assuntos legislativos da RNPI, que apresenta seu entendimento sobre a relevância da
aprovação de uma lei que tratasse especificamente da primeira infância, muito embora já
existisse o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990):
O Brasil já tem um marco legal dos direitos da criança e do adolescente e ele é
reconhecido como um dos mais avançados do mundo. No entanto, falta a esse marco
legal a percepção da especificidade dos primeiros anos de vida. As ciências
avançaram muito nos últimos anos e sobretudo a disseminação do conhecimento
científico que permite que a gente pegue essas evidências e com elas influencie as
políticas públicas. Então, o que o Marco Legal da Primeira Infância está fazendo é,
nesse processo agora, é um projeto de um passo à frente. Um passo à frente que é
precisar a especificidade da primeira infância nas políticas públicas. 59

Didonet também aponta, ao tratar do histórico e dos avanços esperados com a
promulgação do Marco Legal da Primeira Infância, o objetivo de que lei promulgada servisse
como fundamentação legislativa para o já existente Plano Nacional da Primeira Infância,
produzido pela RNPI:
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No primeiro Seminário, no ano passado, foi lançada a ideia e fomos reunindo
concepções, propostas, sugestões, analisando que tipo de projeto seria, onde ele seria
inserido e que detalhamento a gente precisaria trazer para a primeira infância.
Decorrido esse ano, até o final do ano passado, se chegou à concepção de um projeto
que se voltasse, sobretudo, para orientar as políticas públicas para a primeira
infância. E, para isso, serviu muito de fonte de inspiração a experiência da Rede
Nacional Primeira Infância na construção do Plano Nacional Primeira Infância e no
seu desdobramento em planos municipais. O que nós procuramos trazer para a
especificação de uma legislação nacional é aquilo que nós aprendemos na
construção do Plano Nacional Primeira Infância como boa prática política, boa
prática de olhar para a criança de forma integrada e integral, envolvendo todos os
setores, e governo e sociedade. Nós não queremos que isso seja uma coisa
passageira, queremos que isso seja uma coisa estabilizada na sociedade, na história
da atenção aos direitos da criança. E, para isso, é preciso que esteja na lei. Então,
a nossa intenção é que a lei confirme por determinações de diretrizes de
políticas aquilo que nós aprendemos como forma melhor e mais adequada de
atender aos direitos da criança na primeira infância. 60 (grifos nossos)

Vistos os momentos iniciais da tramitação do PL, importante analisar os argumentos
que justificam sua propositura, apresentados pelo Deputado Osmar Terra em dezembro de
2013.

3.2. Argumentos para a propositura do Projeto de Lei da Primeira Infância.
Nos últimos anos, um grupo de entidades da sociedade civil, especialistas e
representantes do poder público passaram a defender a necessidade de explicitar as
peculiaridades da primeira infância por meio de um marco legal que modificasse o ECA. Para
tanto, fundamentam-se nos estudos de renomados pesquisadores nas áreas de neurociência,
desenvolvimento infantil, psicologia, pedagogia e economia, como Jack Shonkoff, James
Heckan e Charles Nelson. Segundo o texto que justifica a propositura do PL nº 6.998 de 2013:
Em diferentes oportunidades e ambientes profissionais, como Congressos,
Seminários, Cursos e Reuniões em que o tema da Primeira Infância é objeto, tem
sido expressa a necessidade de especificar num documento legal as particularidades
da Primeira Infância para que as políticas públicas desenhem uma ação
governamental mais adequada, completa e profunda que garanta os direitos das
crianças de até seis anos de idade. Entendemos que essa especificação deve ser
feita no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata,
precisamente, de voltar o olhar com mais acuidade para a criança pequena
enquanto cidadã, sujeito de direitos humanos e direitos próprios da fase de
desenvolvimento e formação que ocorre nos anos iniciais da vida. Trata-se,
também, e em decorrência do anterior, de estabelecer os princípios que devem
nortear a formulação de políticas públicas para a Primeira Infância. (grifos no
original). (BRASIL, 2013)

60

Vital
Didonet
defende
Marco
Legal
da
Primeira
Infância.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=2k_ONum7bWk>. Acesso em: Acesso em 15 jul.
2016.
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De acordo com a justificativa ao PL nº 6.998 de 2013 (BRASIL, 2013),
“historicamente, as crianças pequenas têm recebido atenção parcial e precária, concentrada na
área de saúde, na educação infantil e na assistência social, esta focada nas crianças que vivem
em situação de vulnerabilidade”. Para reverter esse cenário, a proposta do PL seria a de dar
uma atenção mais focada, específica e sensível às peculiaridades da primeira infância.
Este Projeto de Lei, que os Deputados e Deputadas da Frente Parlamentar da
Primeira Infância apresentam, com apoio de seus pares, pretende dar a devida
atenção à Primeira Infância no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente e,
consequentemente, das políticas públicas. A razão principal desta iniciativa é
estabelecer maior sintonia entre a legislação e o significado do período da
existência humana que vai do início da gestação até o sexto ano de vida. Dessa
forma, este Projeto responde à relevância dos primeiros anos na formação humana,
na constituição do sujeito e na construção das estruturas afetivas, sociais e cognitivas
que dão sustentação a toda a vida posterior da pessoa e fazem uma infância mais
saudável e feliz. (grifos no original). (BRASIL, 2013)

Importante ressaltar que já havia no Brasil legislação protetiva da infância, uma vez
que desde 1988 o art. 227 da Constituição Federal traz a prioridade absoluta dos direitos da
criança, que deve ser assegurada por Estado, família e sociedade. O texto constitucional
fundamenta o ECA, que pormenoriza as garantias da prioridade absoluta, melhor interesse da
criança e proteção integral.
Dentre todas as tarefas, porém, a mais difícil de realizar é aplicar na vida pessoal, no
meio social e na gestão pública a ordem dada pela Constituição Federal de que os
direitos da criança e do adolescente sejam garantidos com prioridade absoluta. O
constituinte foi visionário. Pensou num futuro distante, mas quis começar a construílo em 1988, porque, segundo a sociedade se expressou na Assembleia Nacional
Constituinte, a criança e o adolescente são cidadãos que dependem de seus direitos
serem garantidos para viverem a infância e a adolescência e se tornarem o adulto
que desejam.
Desafio permanente, obrigação incontornável, tarefa cotidiana, revestida de
dignidade. (DIDONET, 2016, p. 75)

Segundo o texto de justificativa da propositura do Projeto de Lei “esse quadro
jurídico, no entanto, não é estático e sempre carecerá de atualização, uma vez que as leis
acompanham a dinâmica da sociedade” (BRASIL, 2013, p. 7).
A dinâmica da sociedade apresenta sucessivos desafios aos legisladores, requerendo
sua atenção aos novos problemas, demandas e possibilidades do desenvolvimento da
criança.
Compete ao Poder Legislativo, por iniciativa própria ou em resposta a projetos do
Poder Executivo e da sociedade, atualizar, alterar e complementar a legislação na
área dos direitos da criança de até seis anos de idade, de sorte que esteja à altura do
conhecimento científico, da consciência social e das demandas da vida cotidiana.
(BRASIL, 2013, p. 14)
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A justificativa do Projeto de Lei aponta os cinco principais argumentos que
garantiriam a prioridade da atenção aos primeiros anos de vida por parte da família, da
sociedade e do Estado: familiar, justiça social, pedagógico, econômico, neurocientífico,
jurídico.

3.2.1. Familiar.
O Projeto de Lei parte do “trabalho extradomiciliar da mulher”, que afirma ser a
realidade de muitas famílias brasileiras, para inserir a preocupação com auxílio às famílias
para o cuidado com a criança pequena.
A família nuclear e, muitas vezes monoparental, concomitante com a cada vez maior
inserção da mulher nos vários campos da atividade econômica, social, cultural e
política, carece do apoio do Estado para auxiliá-la no cuidado e educação de seus
filhos pequenos.
[...].
Nesse sentido, a atenção à criança pequena é um direito dela, mas também um
direito de seus pais ou responsáveis. Daí ser necessário que a atenção planejada pelo
Estado seja abrangente dessa problemática e envolva a criança e a família, com
medidas executadas em diferentes espaços e por diferentes setores, individualmente
ou em conjunto. (BRASIL, 2013, p. 10)

“Ainda hoje esse argumento é válido, e agora já transcende a relação biunívoca com a
mãe; ele se estende à família (cfr. o art.7º, XXV da Constituição Federal), dizendo respeito ao
trabalho masculino e feminino, embora o ônus maior pese sobre a mulher”. (BRASIL, 2013,
p. 9)

3.2.2. Justiça Social.
Com esse argumento busca-se dar iguais oportunidades a todas as crianças, pois
enquanto algumas têm “um ambiente estimulante de desenvolvimento na família e em
instituições, outras ficam excluídas, acentuando-se e agravando-se as diferenças de
desenvolvimento e aprendizagem, portanto, também de equidade social”. (BRASIL, 2013, p.
10)
Programas inclusivos para crianças das camadas mais desfavorecidas do ponto de vista
socioeconômico poderiam quebrar o círculo de pobreza pois “reforçam a formação das bases
iniciais de desenvolvimento e aprendizagem, reduzindo a desigualdade no ponto de partida e
até promovendo efetiva igualdade nas condições iniciais de aprendizagem entre as crianças.
Não se desfaz a desigualdade, e dificilmente se a diminui se a exclusão começa na primeira
infância”. (BRASIL, 2013, p. 10)
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3.2.3. Argumento pedagógico: a educação infantil.
Segundo a justificativa do PL nº 6.998 de 2013, a inclusão das crianças em espaços
educativos com interação com outras crianças e professores qualificados permitiria que elas
aprendessem a aprender, formassem valores, desenvolvessem a iniciativa, reforçassem a
criatividade e tivessem mais facilidades para seguir os estudos nas etapas seguintes da
educação básica.
A educação infantil é um espaço social e profissional de socialização, da construção
das estruturas de pensamento, da afetividade, e da comunicação sob um olhar
positivo da criança como pessoa capaz. O mistério insondável de sua intimidade
interage com as possibilidades, desafios e propostas que o meio educacional lhe
oferece e, nessa interação, a criança se insere numa cultura, dela absorve valores e
também constrói cultura. Não apenas a cultura da infância, mas a cultura humana
que inclui a infância. (BRASIL, 2013, p. 11)

A educação infantil teria um poder “na formação das estruturas de base do
desenvolvimento humano capaz de alavancar o desempenho ao longo da vida”. (BRASIL,
2013, p. 11)

3.2.4. Argumento econômico.
Esse argumento aponta a educação infantil como “o melhor investimento de médio e
longo prazo que um país pode fazer” (BRASIL, 2013, p. 11), o que é importante para os
gestores que precisam eleger prioridades no orçamento público. “A taxa de retorno do que é
aplicado na primeira infância, em cuidado e educação, está entre 7 e 10 vezes maior do que o
aplicado nas idades posteriores” (BRASIL, 2013, p. 11). Essa estimativa é baseada nos
estudos de James Heckman, Prêmio Nobel de Economia do ano 2.000.

3.2.5. Neurociência.
Esse argumento se baseia sobretudo nos estudos e materiais desenvolvidos pelo Centro
para o Desenvolvimento da Primeira Infância, da Universidade de Harvard.
Segundo esses cientistas do cérebro, a neurociência pode desempenhar um papel
importante catalisando um novo e criativo pensamento capaz de desenhar uma nova
era das políticas sociais que vão produzir um maior retorno econômico e social. Eles
avaliam que a contribuição da neurociência à inovação na política social é
formidável. A Academia Americana de Pediatria convocou a comunidade dos
pediatras a provocar uma mudança na política e nos serviços à primeira infância:
“Urge direcionar o foco para as intervenções e os investimentos na comunidade para
reduzir as ameaças ao crescimento sadio do cérebro. (BRASIL, 2013, pp. 12-13)
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Como exemplos de materiais que tratam do tema, há os vídeos “As experiências
moldam a arquitetura do cérebro”61; “O jogo de ação e reação modela os circuitos do
cérebro”62 e “O stress tóxico prejudica o desenvolvimento saudável”63, e as pesquisas
desenvolvidas por Jack Shonkoff64 e Charles Nelson65 (BRASIL, 2013, p. 12).

3.2.6. Jurídico.
De acordo com seus autores, o Projeto de Lei da Primeira Infância reforçaria os
direitos previstos com garantia de prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal.

Ao garantir a realização desses direitos, a família, a comunidade, a sociedade e o
Estado estão, de uma parte, possibilitando às crianças viverem a infância como valor
em si mesma, ou seja, uma vida plena de criança feliz, em que suas necessidades são
atendidas e seus sonhos respeitados, e, de outra parte e na mesma dinâmica, criando
condições adequadas para que elas alcancem progressivos graus de desenvolvimento
em vista da vida adulta. (BRASIL, 2013, p. 13)

A divulgação de conhecimento sobre os direitos permitiria à sociedade cumprir seu
papel para sua garantia.

3.3.

Trâmite do Projeto de Lei da Primeira Infância na Câmara dos Deputados.
Depois da apresentação do PL nº 6.998 em dezembro de 2013, pelo Deputado Federal

Osmar Terra, em janeiro de 2014, houve a designação pela Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados da análise do PL nº 6.998 de 2013 pelas Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação e
Constituição e Justiça e de Cidadania. Em fevereiro de 2014, a Mesa Diretora também
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Conceitos Fundamentais 1: As experiências moldam a arquitetura do cérebro. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=eSAHbDptGh4&feature=plcp>. Acesso em: 17 ago. 2016.
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Conceitos Fundamentais 2: O jogo de ação e reação modela os circuitos do cérebro. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9QmT4sa--lc&feature=plcp>. Acesso em: 17 ago. 2016.
63
Conceitos Fundamentais 3: O stress tóxico prejudica o desenvolvimento saudável. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=dZazltqAti0&feature=plcp>. Acesso em: 17 ago. 2016.
64
“Não é menos importante dizer que uma infância descuidada, submetida a tantas formas de violência e
abandono, a estresse com forte significação sobre sua saúde física e mental, oferece todos os ingredientes para
gerar comportamentos desajustados mais tarde. Segundo o Dr. Jack Shonkoff, diretor e pesquisador do Centro de
Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, “a sociedade vai pagar custos mais altos em educação
corretiva, tratamento clínico, assistência social quando os circuitos neuronais não são formados apropriadamente
no começo da vida e quando são ignoradas e negadas ações preventivas ” (SHONKOFF, J.P. e FHILLIPS, D.A,
eds. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. Washington, DC :
National Academy Press, 2000). (BRASIL, 2013)
65
Palestra de Charles Nelson, em 2012. Como a Neurociência Contribui Para a Criação de Políticas Públicas
Para a Primeira Infância. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_qB8s20bv4A>. Acesso em: 17
ago. 2016.
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determinou a apreciação do mérito da matéria pela Comissão de Direitos Humanos e
Minorias.
Foi criada pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves,
uma Comissão Especial para apreciar a matéria, de acordo com o disposto no Regimento
Interno da Câmara dos Deputados (RICD). A Comissão Especial foi composta por 23
membros titulares e igual número de suplentes. A maioria deles participou do Programa de
Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, na Universidade de Harvard,
em 2012, 2013 e 2014. “Assim, a Comissão Especial da Primeira Infância contou com
deputados qualificados sobre desenvolvimento infantil, conscientes da importância estratégica
do investimento nos primeiros anos de vida” (TERRA, 2016, p. 16). Segundo entrevista
concedida pelo Deputado Federal Osmar Terra:

[...] Por isso que nós criamos uma Frente Parlamentar, eu coordeno a Frente
Parlamentar da Primeira Infãncia, e nós conseguimos como presidente Henrique
Alves ter a Comissão Especial que vai tratar do Marco Legal da Primeira Infãncia.
Tem um grupo de deputados que estão muito bem preparados para esse debate,
inclusive conseguimos uma articulação com a Universidade de Harvard, com a USP,
com a PUC do Rio Grande do Sul, para fazer um curso de formação de gestores e
parlamentares nessa área da primeira infância, recebendo as informações das
descobertas todas que foram feitas, as mais importantes. Então, eu acho que nós
estamos realmente preparados para criar uma legislação, avançar no ECA, o Estatuto
da Criança e do Adolescente, criar uma legislação mais avançada, com foco na
primeira infância, detalhando mais a questão da primeira infância. 66

Ainda de acordo com a percepção do autor do Projeto de Lei, Deputado Federal
Osmar Terra, o tema da primeira infância teria pouca oposição e a Comissão Especial seria
composta de deputados preparados para a questão, o que permitiria uma aprovação rápida do
Projeto de Lei.
Eu acho que é um tema que que tem pouca oposição. No momento em que as
pessoas entendem a importância, não tem partido político, não tem governo ou não
governo, todo mundo quer ajudar e fazer avançar. Esse é o trunfo que nós temos
para tentar aprovar isso esse ano ainda. Eu acho que os deputados estão muito bem
preparados, o grupo que compõe a Comissão Especial é um grupo fantástico, e nós
vamos procurar trazer ainda algumas autoridades internacionais para compor esse
debate. O pessoal da Universidade de Harvard, da Universidade de Montreal, no
Canadá, são a ponta da pesquisa no mundo hoje. A gente acha que consegue
estabelecer esse Marco Legal esse ano ainda. 67
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Dep. Osmar Terra (PMDB-RS) defende o marco legal da primeira infância. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=kPvF_iIS7So>. Acesso em: 15 jul. 2016.
67
Dep. Osmar Terra (PMDB-RS) defende o marco legal da primeira infância. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=kPvF_iIS7So>. Acesso em: 15 jul. 2016.
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O Programa de Liderança Executiva de Harvard também é mencionado no Parecer
do Deputado Federal João Ananias, ao apresentar o modo de trabalho desenhado pelos
Deputados Federais da Comissão Especial responsável pela análise do PL nº 6.998 de 2013:
A relevância desse propósito, seja para cada criança individualmente, em função de
sua vida e desenvolvimento, seja para a faixa etária da Primeira Infância como
período mais propício para construir as bases da personalidade humana, mobilizou
um grande número de deputadas e deputados a engajar-se na análise e
aperfeiçoamento da Proposição.
Esse cenário explica o tempo recorde em que a Comissão Especial destinada a
analisar este Projeto de Lei foi criada, composta e instalada. Já na sua primeira
reunião foi aprovado um plano de trabalho, que coincidiu, em grande parte,
com o plano de ação do grupo de parlamentares que participou do terceiro
Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância,
em janeiro de 2014, na Universidade de Harvard e, maio, em São Paulo. É
promovido pelo Núcleo Ciência pela Infância – NCPI, formado pela
Universidade de Harvard, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Instituto
INSPER. (ANANIAS, 2014, p. 12) (grifos nossos)

A Comissão Especial iniciou seus trabalhos em 19 de março de 2014, tendo sido
nomeada como presidente a Deputada Federal Cida Borghetti e como relator do PL da
Primeira Infância o Deputado Federal João Ananias, que declarou em vídeo que o “projeto
busca, na realidade, garantir que a primeira infância tenha políticas públicas, com recursos e
com mensuração desses resultados”68.
Foi aberto prazo para emendas ao PL, encerrado em 3 de abril de 2014, com a
apresentação de 10 emendas.
A Comissão promoveu eventos em diferentes regiões do país, a maioria deles com
iniciativa e coordenação da RNPI69, para reunir análises e sugestões de especialistas e
autoridades e debater experiências práticas de atenção à criança.
Como exemplos podem ser citados: o II Seminário Internacional Marco Legal da
Primeira Infância (na Câmara dos Deputados, Brasília/DF, em 7.5.2014) em parceria com a
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a Red Hemisférica de
Parlamentares, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a Fundação Bernard Van Leer;
quatro Seminários Regionais, organizados por membros da Comissão Especial em conjunto
ou articuladamente com deputados federais e gestores estaduais e municipais: Porto
Alegre/RS (28.4.2014), sob a responsabilidade do Deputado Federal Osmar Terra –
PMDB/RS e Deputado Federal Nelson Marchezan Jr. – PSDB/RS; Curitiba/PR (19.5.2014),
sob a responsabilidade da Deputada Federal Cida Borghetti – PROS/PR; São Paulo/SP
Projeto Marco Legal – Introdução. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=naQdCFbjvPk>.
Acesso em: 15 jul. 2016.
69
Informação que consta do Parecer do Deputado João Ananias.
68
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(29.5.2014), sob a responsabilidade da Deputada Federal Iara Bernardi – PT/SP; Fortaleza/CE
(6.6.2014), sob a responsabilidade do Deputado Federal João Ananias PCdoB/CE e Deputada
Gorete Pereira – PR/CE; duas Audiências Públicas Interativas, realizadas na Câmara dos
Deputados, nos dias 20 e 27.5.2014.
Segundo o Deputado Osmar Terra (2016, p. 17) “esses eventos foram organizados de
forma a ouvir especialistas e autoridades sobre análises e sugestões relacionadas ao Projeto de
Lei como um todo e, em particular, sobre seus diferentes dispositivos, bem como debater
experiências práticas de atenção à criança que poderiam aportar novas ideias”.
Outros eventos e reuniões aconteceram, nos quais foram apresentadas sugestões que
subsidiaram alterações na proposta inicial do PL da Primeira Infância. Além da RNPI e da
FMCSV, entidades como Ministério Público de São Paulo, Conselho Nacional do Ministério
Público e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) são
mencionadas nos documentos por terem feito contribuições relevantes para o ajuste do texto
legal (TERRA, 2016, p. 18).
O Deputado Federal João Ananias apresentou seu parecer em 6 de novembro de
201470. Seu voto foi pela admissibilidade do PL nº 6.998 de 2013, mas não nos termos do
projeto inicial, e sim do Substitutivo por ele apresentado, que condensa a análise das emendas
e argumentos de diversos atores durante o trabalho realizado pela Comissão Especial da
Primeira Infância. Segundo o Relator, Deputado Federal João Ananias:
Este Projeto de Lei, se aprovado, como esperamos, determinará, sem dúvida, um
avanço importante na atenção integral e integrada dos direitos das crianças na faixa
etária da Primeira Infância. E, ressaltamos, de todas as crianças das diversas
infâncias brasileiras, da cidade e do interior, da floresta e do cerrado, dos sertões e
do litoral, do campo e das margens fluviais. (ANANIAS, 2014, p. 28)

Sobre seu entendimento a respeito da relevância do PL da Primeira Infância para o
desenvolvimento das infâncias, com suas características próprias, continua o Relator:
Mais que um despertar – porque as famílias, grandes segmentos da sociedade e
muitos governos já estão bem acordados para o significado da Primeira Infância,
este Projeto almeja uma ação pública propiciadora de condições de vida mais plena e
experiências pertinentes ao amplo desenvolvimento das capacidades das crianças,
justamente no período mais sensível à sua influência.
É nosso dever moral e político deixar as crianças viverem - e assegurar condições
para que vivam - a vida infantil com as características que lhe são próprias.
“Parecer do Relator, Dep. João Ananias (PCdoB-CE), pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa e não implicação orçamentária e financeira deste, das emendas ao projeto de nºs 1 a 10, e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.998, de 2013, e das emendas nº 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, com substitutivo, e pela
rejeição das emendas nº 2, 8 e 10”. Foi apresentado uma segunda versão do parecer, em 18 de novembro de
2014. A numeração de páginas aqui referida se refere à primeira versão do relatório, apresentada em 6 de
novembro de 2014.
70
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Características essas de liberdade com a experiência de limites, da curiosidade que
conduz à descoberta e ao conhecimento, da iniciativa e criatividade, da dependência
que avança com tenacidade para a autonomia, com espaço e tempo para brincar
como forma própria de ser criança e viver a infância.
O enquadramento compulsório das crianças num mundo adulto, encurtando a
infância, adultizando-as precocemente ou jogando sobre elas a “esperança do futuro”
– elas disseram na ONU: “Dizem que nós somos o futuro, mas nós somos o
presente” – trabalha pelo seu esvaziamento, pela retirada do terreno firme que segura
as construções seguintes.
Na contramarcha da tendência de antecipar o adulto na criança, queimando etapas
com risco de fraturas interiores, este Projeto estabelece princípios para as políticas
públicas de extrema atualidade.
Um dos valores das diretrizes postas neste projeto é de que se garanta às
crianças a plenitude da infância. E uma forma de plenificar a infância é
oferecer às crianças a justa satisfação de suas necessidades e experiências
propiciadoras da mais ampla realização de suas potencialidades. Não é outro o
significado dos direitos da criança, aos quais esta iniciativa legislativa quer
servir.
As diretrizes para as políticas públicas e os novos itens de direitos e obrigações
relativamente à Primeira Infância constantes deste Projeto de Lei se submetam ao
julgamento da conveniência e oportunidade. [...] É conveniente, para não dizer
necessário; é oportuno, para não dizer urgente, que demos um passo à frente no
atendimento dos direitos da criança na Primeira Infância, idade que compõe a faixa
etária à qual a Constituição Federal atribui absoluta prioridade para a família, para a
sociedade e para o Estado. (ANANIAS, 2014, pp. 27-28) (grifos nossos)

Na parte introdutória do seu relatório, o Deputado Federal João Ananias, de forma
pormenorizada, aponta os eventos, seminários, debates e grupos de estudo realizados durante
os nove meses de trabalho da Comissão Especial, detalhando os nomes dos organizadores e
especialistas convidados, e mencionando que “a esses seminários e debates o prof. Vital
Didonet

compareceu

como

convidado,

esclarecendo dúvidas,

debatendo questões

controversas, comentando as novas ideias. Desses eventos colheu sugestões que embasaram
alterações na Proposição” (ANANIAS, 2014, p. 5). Além dos eventos presenciais, “a RNPI
incentivou a apresentação de sugestões pela internet, recebendo uma expressiva contribuição,
em análises, posicionamentos, questionamentos e sugestões”.
O parecer também menciona as contribuições dadas por representantes do Poder
Executivo, articulados em um GT Interministerial, e do Ministério Público, além de nominar
todas as 22 organizações da sociedade civil e 46 especialistas que apresentaram contribuições
ao PL da Primeira Infância.
Uma intensa troca, durante nove meses, com pesquisadores, especialistas, dirigentes
e técnicos de instituições que atuam em diferentes áreas dos direitos da criança
expressa o interesse que a matéria desperta na sociedade brasileira, a percepção de
que muito se pode avançar nessa área e o desejo de participar da definição dos
avanços possíveis e necessários.
As análise e sugestões apresentadas nas Audiências Públicas e nos Seminários
Regionais da Comissão Especial, bem como nos eventos promovidos pela RNPI, por
Redes Estaduais Primeira Infância ou por outras organizações membros da RNPI, e
aquelas encaminhadas por outros grupos de estudo e especialistas interessados na
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matéria, foram analisadas criteriosamente sob a ótica da adequação e pertinência ao
escopo do Projeto.
[...]
A intensa e extensa participação de especialistas, técnicos, pesquisadores em
diversas áreas do desenvolvimento infantil e de um grande número de organizações
da sociedade civil e governamentais demonstram quão importante é a temática deste
Projeto de Lei. De uma parte, essa participação facilitou o trabalho da Relatoria,
porque lhe trouxe análises, comentários, críticas e sugestões categorizadas. De outra
parte, tornou o trabalho mais complexo e exigente, por ampliar a abrangência com
novos itens a serem cuidadosamente analisados. A soma desses dois componentes
fundamenta a confiança no resultado aqui apresentado. (ANANIAS, 2014, p. 6)

O Relator destaca os dois objetivos do plano de trabalho: proceder ajustes no texto
inicial do projeto de lei para assegurar “uma atenção mais ampla e qualificada” para a garantia
dos direitos das crianças de 0 a 6 anos e “promover amplo debate na sociedade sobre este
Projeto [...] com a intenção adicional de colocar as questões da Primeira Infância na “ordem
do dia”, gerando maior consciência social sobre o significado e importância dessa faixa
etária” (ANANIAS, 2014, p. 12).
Sobre o papel da RNPI, o Relator destaca que esses mesmos objetivos foram
assumidos por ela “ao decidir divulgar o Projeto internamente entre suas 157 Organizações
membros, promover debates, estimular a apresentação de sugestões e construir um texto
enriquecido pelas contribuições recebidas” (ANANIAS, 2014, p. 12).
No tocante ao mérito, o Relator reconheceu a relevância do tema, em concordância
com as razões expostas na justificativa do projeto de lei, apontado como “altamente
meritório” (ANANIAS, 2014, p. 12).
Este Projeto de Lei amplia alguns itens práticos de atendimento de alguns desses
direitos que podem ser realizados de imediato, assegurando melhor condição de vida
e desenvolvimento às crianças nos anos iniciais da vida. Porém, o efeito de maior
alcance pode-se visualizar nas diretrizes para a formulação das políticas públicas
para a Primeira Infância baseadas na experiência prática da própria União, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios e da Rede Nacional Primeira infância.
(ANANIAS, 2014, p. 12).

Quanto à admissibilidade, a partir das diversas contribuições recebidas, o relator
elencou algumas inadequações do PL à ordem jurídica vigente, e apresentou um texto
substitutivo à proposta inicial.
Duas questões estruturais foram apontadas:
1) preservar a estrutura e a lógica interna do ECA, pois haveria o risco de ao se
beneficiar a primeira infância fraturar o sistema de proteção integral de toda a infância e da
adolescência;
2) resolver o dissenso entre inserir na Parte Especial do ECA as diretrizes de
políticas públicas para a Primeira Infância ou reserva-las para uma lei própria e específica
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sobre a Primeira Infância, tendo sido essa segunda opção a escolhida, especialmente no
tocante aos princípios e diretrizes das políticas públicas para a primeira infância.
Diversos esclarecimentos foram apontados para as propostas de mudanças
apresentadas ao texto original. Chamam especial atenção a justificativa de que não haveria
fragmentação do conceito de prioridade absoluta, introduzido no ordenamento jurídico
brasileiro pelo art. 227 da Constituição Federal:
Determinar um olhar específico do Poder Público para o atendimento dos direitos da
criança de 0 a 6 anos no marco geral da “prioridade absoluta” não visa separar
aquela idade do conjunto, mas apontar para a especificidade da faixa etária e do
enfoque de desenvolvimento integral. É óbvio que as ações, as estratégias e a
maneira de garantir os direitos do bebê e de crianças pequenas diferem das que
visam atenção aos adolescentes e daquelas adequadas para os jovens de 20 ou 25
anos de idade. O mesmo princípio – prioridade absoluta – configura a ação pública
em respeito às características das trajetórias de desenvolvimento humano nas
diferentes faixas etárias. (ANANIAS, 2014, p. 19)

Outro ponto esclarecedor se refere ao potencial transformador das políticas públicas
para a primeira infância, que permitiriam uma visão integral da criança. As grandes novidades
do Marco Legal da Primeira Infância seriam o elenco de diretrizes para as políticas públicas
para a primeira infância e a determinação para que se articulem “para conformar uma política
nacional integral e integrada, capaz de abranger todos os direitos da criança de até seis anos
de idade e todas as crianças, nas diversas infâncias de nosso País” (ANANIAS, 2014, p. 21).
A fragmentação, tanto das ciências, quanto das políticas de atendimento por setores
desarticulados, fraciona a criança em áreas distintas, unidimensionaliza o
multidimensional. Políticas setoriais verticalizadas, que não dialogam entre si,
podem ser altamente eficazes nos itens pontuais que focalizam, mas alimentam a
concepção reducionista da criança em necessidades independentes e
descontextualizadas, objetivada fora da teia de relações sociais, psicológicas e
ambientais.
Reconstruir a visão de conjunto pela articulação dos setores é como encaixar peças
num todo orgânico. É um passo importante para a construção de ações articuladas.
Porém, partir da grande angular dos direitos da criança – interdependentes e
indivisíveis – abre a perspectiva de uma política integral e integrada, transdisciplinar
mais do que interdisciplinar. (ANANIAS, 2014, p. 22)

O Relator cita alguns exemplos de iniciativas locais que teriam esse olhar
multissetorial sobre a integralidade da criança na primeira infância: O Programa Brasil
Carinhoso, no âmbito nacional; o PIM – Primeira Infância Melhor, programa do estado do
Rio Grande do Sul; o Mãe Coruja Pernambucana, programa do estado de Pernambuco; o
Primeiríssima Infância “orientado tecnicamente pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal,
para dar um exemplo de iniciativas municipais em São Paulo” (ANANIAS, 2014, p. 22).
Também cita o Plano Nacional Primeira Infância, de 2010, “uma novidade no planejamento
nacional para atenção integral dos direitos da criança de até seis anos de idade, porque
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estabelece como ponto de partida a concepção de criança pessoa, cidadã, sujeito de direitos”
(ANANIAS, 2014, p. 22).
Merecem destaque os argumentos apresentados a respeito das condições facilitadoras
do exercício da paternidade, com possibilidade de ampliação da licença-paternidade de 5 dias
para 20 dias e abono de falta ao trabalho pelo homem para acompanhar a gestante em
consultas pré-natais e pediátricas. O Relator considera esse tópico um dos avanços com
efeitos mais profundos para a formação das crianças. “Ao mesmo tempo em que é uma
resposta a demandas crescentes na sociedade, é uma possibilidade de abrir espaço a uma
convivência familiar integradora e estabilizadora das relações intrafamiliares” (ANANIAS,
2014, p. 26).
O modelo patriarcal ou machista de família e cuidado dos filhos relegou o papel do
homem à função de provedor material, caracterizando a atenção primária e
primordial ao recém-nascido e à criança pequena como uma atribuição feminina.
O fenômeno vem sofrendo perceptível reversão, porém medidas na área da
educação, da saúde, do trabalho, entre outras, se fazem necessárias para que os
homens possam efetivamente estar mais tempo, e nos momentos mais cruciais, junto
de seus filhos pequenos, simultânea e alternadamente com a mulher.
Este Projeto de Lei está atento à importância da convivência da criança com a figura
paterna, da criação de vínculo com o pai e do suporte que ele pode dar à mãe no
cuidado do filho. Pode-se dizer que é um direito moderno da criança que sua mãe
tenha companhia nos momentos das consultas pré-natais, durante o parto e no pósparto. (ANANIAS, 2014, p. 26)

Depois de apresentado o parecer do Relator do Projeto de Lei, Deputado Federal
João Ananias, foi aberto prazo para apresentação de emendas ao substitutivo. Encerrado o
prazo, em 4 de dezembro de 2014, foram computadas 25 emendas apresentadas.
Em 10 de dezembro de 2014, em Reunião Deliberativa Ordinária71, foi apresentado
pelo Relator, e aprovado pela Comissão Especial, novo parecer, com proposta de novo texto
substitutivo ao Projeto de Lei, contemplando algumas das emendas e destaques apresentados,
com a rejeição de outros. O parecer da Comissão Especial foi publicado em 17 de dezembro
de 2014, no Diário da Câmara dos Deputados72.
Segundo depoimento do Deputado Federal Osmar Terra, gravado durante essa
reunião, que resume o trâmite do PL nº 6.998 de 2013 na Câmara dos Deputados:
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Antes falar da primeira infância era só trocar fralda, dar comida, garantir a
sobrevivência física da criança. E hoje não. Hoje eles vêm a criança como um ser em
um processo de mudança extraordinário, que tendo cuidados adequados dão um
salto enorme na sua dimensão humana, cognitiva, social, emocional. E nós
procuramos trazer experiências, juntar experiências, e trabalhar mais essa parte
legislativa, para transcender os governos. Ter uma legislação que permita que as
crianças brasileiras tenham garantida uma proteção adequada, um estímulo ao seu
desenvolvimento de suas competências, de suas habilidades, reconhecendo o
impacto que tem qualquer coisa que se faça positiva no início da vida para o resto de
toda a vida do ser humano. Então foi dentro dessa visão que nós chegamos até o
Seminário Internacional e esse seminário desembocou na Comissão Especial, essa
comissão especial que trabalhou nesse ano no Marco Legal da Primeira Infância. O
Marco Legal foi um projeto inicial que nós fizemos, justamente para ser
aprofundado esse relatório do Deputado João Ananias, aprofunda, enriquece, e nós
estamos às vésperas de ver o Brasil ter um marco legal bem específico para a
primeira infância. Talvez não sei se no mundo, mas pelo menos aqui na América
Latina será o primeiro país a ter73.

Para a Deputada Federal Iara Bernardi, 3ª Vice-Presidente da Comissão Especial da
Primeira Infância:
Esse projeto veio atender uma lacuna para um debate sobre a atenção na primeira
infância que aparecia em várias áreas aqui do Congresso: na Comissão de Educação,
na área da Saúde, quando discutimos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esta
Comissão Especial soube abarcar esses fatos todos74.

Aberto prazo para interposição de recursos, foi apresentado um recurso pelo
Deputado Federal Guilherme Campos, em 22 de dezembro de 2014, assinado por 66
Deputados Federais, às vésperas do fim do ano legislativo, com o objetivo de que o Projeto de
Lei fosse submetido à apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados, de forma que não
tivesse a Comissão Especial apreciação conclusiva sobre a matéria.
Segundo notícia divulgada pela Revista Exame em 26 de janeiro de 2015 (BARROS,
2015), seria necessário que 34 dos Deputados Federais que assinaram o recurso retirassem
suas assinaturas para que o Projeto de Lei seguisse para o Senado Federal. Sobre as possíveis
motivações do recurso estariam interesses de setores econômicos, especialmente em razão do
aumento da licença-paternidade, conforme consta da reportagem:
O argumento do deputado Guilherme Campos é de que um importante setor
econômico solicitou que o projeto fosse mais discutido no plenário. Campos, porém,
se nega a dizer que setor fez o pedido.
“A manobra é perfeitamente regimental e por isso me sinto confortável em pedir que
o projeto seja discutido em plenário”, diz ele. O deputado, porém, não responde
quando perguntado o que acha sobre o Marco Legal da Primeira Infância.
O deputado Guilherme Campos e seu grupo alegam genericamente que o texto
necessita de ajustes, sem especificar um item sequer que careça de revisão.
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Mas a Rede Nacional da Primeira Infância, que reúne 120 organizações que
trabalham em prol de programas que ajudem no desenvolvimento infantil, reconhece
qual é o ponto mais polêmico do Marco Legal. É o que trata da licença paternidade,
que poderia ser ampliada de 5 dias para até 20 dias.
O ponto pode ser discutido no Senado ou na regulamentação da lei, após a sua
aprovação. Mas a discussão em plenário pode ser pesadamente influenciada pelo
poder econômico de indústrias que se opõem ao pleito e isso pode comprometer o
Marco Legal inteiro.
[…]
O tema não deveria ser encarado com a irresponsabilidade de deputados que apenas
parecem atender pleitos de seus financiadores de campanha, sem discussão
específica do mérito de suas ações. (BARROS, 2015)

Segundo notícia divulgada no site da RNPI, 39 Deputados Federais que haviam
assinado o recurso “ouviram o apelo da sociedade civil e assinaram um requerimento de
retirada da assinatura, número suficiente para derrubar o recurso e garantir a tramitação
prevista”75. No entanto, essa movimentação não foi aceita pelo presidente da Câmara dos
Deputados, Eduardo Cunha, segundo notícia do site da RNPI, ainda que o resultado tenha
sido satisfatório, pois o recurso chegou a ser indeferido pelo Plenário da Câmara dos
Deputados, em 25 de fevereiro de 2015:
A jornada não foi fácil. Apesar de obedecer ao regimento da casa, o presidente da
Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) não aceitou nenhuma das
proposições recebidas durante o recesso parlamentar, entre elas o requerimento de
retirada da assinatura de 39 deputados federais que tinham assinado ao recurso
impetrado pelo deputado Guilherme Campos (PSD-SP). Uma articulação entre o
presidente da Câmara e o autor do Marco Legal, deputado Osmar Terra (PMDBRS), conseguiu garantir que o recurso que impedia o PL de seguir para o Senado
estivesse na pauta de ontem, dia 25/0276.

A notícia descreve ainda a estratégia de mobilização que envolveu diversos atores
para conseguir a retirada das assinaturas:
De acordo com o consultor legislativo da Rede Nacional Primeira Infância Vital
Didonet, houve uma ação bem articulada que conseguiu levar ao Plenário um grande
número de parlamentares defensores da criança, bem informados sobre os
acontecimentos que resultaram no Recurso e no Requerimento para retirar de
tramitação o recurso. Vários deputadas e deputados se inscreveram para falar. “Os
discursos foram consistentes, bem fundamentados em defesa do Projeto e de sua
tramitação sem delongas”, afirmou Vital Didonet, que destacou a participação de
três lideranças na ação de ontem. O deputado Osmar Terra, que falou com os líderes
de quase todos os Partidos para que se posicionassem contra o recurso, a Secretária
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente Angélica Goulart, que articulou
com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República para pedir
aos líderes dos Partidos da base do Governo que rejeitassem o Recurso, e a exDeputada Cida Borghetti, que foi presidente da Comissão Especial, e permaneceu no
Plenário dialogando com os deputados. Além do trabalho do consultor legislativo
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Vital Didonet, e das assessoras parlamentares Ivana Ghesti-Galvão e Franciele
Fonseca, do gabinete do deputado Osmar Terra77.

Especialmente com relação às ações de mobilização das organizações da RNPI:
A vitória é fruto do esforço coletivo das organizações integrantes da Rede Nacional
Primeira Infância e do gabinete do presidente da Frente Parlamentar da Primeira
Infância, deputado Osmar Terra. Em meados de janeiro, a RNPI divulgou uma carta
aberta de apelo aos deputados federais e lançou uma campanha de sensibilização,
com ampla adesão das organizações membro. A estratégia foi acionar
pessoalmente cada deputado federal que havia assinado o recurso nº 335/2014,
de autoria do deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, que
questionava o caráter terminativo da Comissão Especial da Primeira Infância.
O recurso determinava que o PL fosse debatido por todo o Plenário da Câmara, o
que poderia atrasar sua tramitação em anos. As organizações telefonaram e
enviaram a carta aberta para cada deputado, dialogaram e enfatizaram a
importância do Marco Legal da Primeira Infância, a participação da sociedade
civil organizada em sua elaboração e o interesse social pelo tema: a defesa e
aprimoramento dos direitos das crianças entre zero e seis anos de idade.
Cada compromisso dos deputados ainda envolvia uma operação logística: fazer com
que a assinatura chegasse à Brasília. Como janeiro é mês de recesso parlamentar,
muitos deputados federais estavam fora da capital, e foi preciso contar com a
presença de integrantes da RNPI nas cidades, que levaram o requerimento
para ser assinado pelos deputados, para então enviar o documento à Brasília
dentro do prazo determinado (30/01).
Parabéns a todas as organizações envolvidas: às que participaram do
desenvolvimento da estratégia da campanha, às que articularam outras redes em
apoio ao Marco Legal, às que enviaram e-mails e telefonaram para cada deputado, às
que levaram o requerimento para retirada da assinatura pessoalmente. Nosso esforço
coletivo valeu a pena.
Agora temos um novo desafio pela frente: trabalhar pelo Marco Legal da Primeira
Infância no Senado brasileiro. Em frente! 78 (grifos nossos)

Em 3 de março de 2015 o PL foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sendo designado como Relator o Deputado Federal Lincoln Portela, que
apresentou a Redação Final do PL em 5 de março de 2015, aprovada em Reunião Ordinária da
Comissão ocorrida em 10 de março de 2015.
O PL foi então encaminhado, em 18 de março de 2015, para apreciação do Senado
Federal, com a seguinte ementa, diferente daquela do PL originário: “Dispõe sobre as
políticas públicas para a primeira infância, altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941–Código de Processo Penal, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008,
e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012.”
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A proposta aprovada na Câmara dos Deputados manteve, no cerne, os princípios,
programas e serviços para organização de políticas públicas integradas intersetorialmente,
participativas e com foco na promoção de ações de promoção da atenção integral à população
de até seis anos de idade, especialmente, mas não apenas, as mais vulneráveis.
A proposta tomou forma de uma lei para instituir uma Política Integrada para a
Primeira Infância, separada do ECA, mas com alguns itens do Estatuto sendo modificados
pelo PL nº 6.998 de 2013. Foram rejeitadas a previsão de aumento da licença maternidade,
salas de amamentação nas empresas e a proibição da publicidade infantil, em razão da
dificuldade de implementação no atual contexto do país (TERRA, 2016, p. 19).

3.4.

Trâmite do Projeto de Lei da Primeira Infância no Senado Federal 79.
No Senado Federal o PL nº 6.998 de 2013 foi numerado como Projeto de Lei da

Câmara (PLC) nº 14 de 2015, e submetido, em um primeiro momento, à apreciação das
comissões de Assuntos Sociais; de Direitos Humanos e Legislação Participativa e de
Constituição, Justiça e Cidadania. Por meio de requerimento encaminhado em 7 de abril de
2015 pelo Senador Romário, foi também incluída a Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
nos termos da aprovação de 23 de abril de 2015.
Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte foi designada relatora, em 13 de maio
de 2015, a Senadora Fátima Bezerra.
O PL tramitou no Senado em regime de urgência, o que demonstra o empenho dos
parlamentares. O Senador José Medeiros apresentou o requerimento nº 1.420 de 2015,
aprovado em 9 de dezembro de 2015, e o PL esteve na pauta das sessões deliberativas dos
dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2015.
Foi apreciado e aprovado pelo Plenário do Senado em 3 de fevereiro de 2016, ocasião
em que foi apresentado o parecer favorável da Senadora Fátima Bezerra pelas Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; Assuntos Sociais; Direitos Humanos e Constituição, Justiça e
Cidadania.
O Parecer da Senadora Fátima Bezerra80 não vislumbrou obstáculos regimentais ao
projeto. Quanto ao mérito, opinou pela aprovação com ajustes de redação, como a
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substituição no art. 5º da expressão “meios de comunicação” por “à comunicação
mercadológica”.
Reconhece a atenção especial dada a criança e aos adolescentes pelo Poder Legislativo
desde a Constituição de 1988, “que consagra a absoluta prioridade na garantia de seus
direitos, por parte da família, da sociedade e do Estado”, mas entende que haveria uma
“lacuna legislativa quanto ao período específico da primeira infância, pelos cuidados especiais
que ele inspira” (BEZERRA, 2015, p. 3).
Importante destacar que o Parecer esclarece que não há consenso científico a respeito
da definição de primeira infância, tendo o PL adotado aquela - zero a 6 anos - preconizada
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pela Rede Nacional Primeira
Infância.
A fala da Senadora Fátima Bezerra no Plenário do Senado Federal nomeia alguns dos
principais atores envolvidos, entre representantes da sociedade civil, como a RNPI e seu
representante, Vital Didonet, legisladores e órgãos do Poder Executivo81.
Quero começar saudando o Deputado Osmar Terra, com quem tive também a alegria
de conviver na Câmara dos Deputados, e, em nome de S. Exª, autor do projeto de lei
que trata do Marco Legal da Primeira Infância, eu quero também saudar os demais
Parlamentares, Deputados e Deputadas Federais e também Senadores e Senadoras
que participaram intensamente desse debate.
Quero aqui também, Senador Romero, fazer um registro muito especial a
respeito da Rede Nacional Primeira Infância. Quero homenagear todos os
integrantes da Rede pelo empenho que tiveram na formulação e na luta pela
aprovação desse projeto.
Peço aqui permissão para saudar a Rede Nacional da Primeira Infância na
pessoa do Sr. Vital Didonet, Assessor Legislativo, especialista, professor, um
dos maiores estudiosos da educação infantil não só no Brasil, mas em nível
mundial.
Quero ainda, Senador, acrescentar que o projeto vem da Câmara; portanto, agora em
fase conclusiva.
Pelo visto e para a nossa alegria, será aprovado por unanimidade. Dessa forma, será
sancionado pela Presidenta Dilma sem vetos, nós esperamos. Queremos, portanto,
colocar que ele veio da Câmara depois de um intenso debate naquela Casa.
É importante ressaltar que esse projeto foi objeto de um seminário internacional –
Darcísio Perondi também está aqui, a quem quero cumprimentar –, realizado no
âmbito da Câmara dos Deputados, com a participação do Conanda, da Rede, dos
Parlamentares. O seminário internacional contou com a participação de diversos
outros países, e o projeto foi extremamente elogiado pelo seu conteúdo inovador,
Senador Romero Jucá, do ponto de vista de fortalecer as diretrizes direcionadas
exatamente para a política da primeira infância. Portanto, o projeto foi muito
debatido.
Quero aqui também mencionar a participação do Governo Federal, através da
Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério do Desenvolvimento Social, do
Ministério da Educação, ou seja, o Governo Federal também participou
intensamente desse debate. (grifos nossos)
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Além disso, resume os principais pontos do Projeto de Lei:
Em síntese, Senador, demais Senadores e Senadoras, na verdade, o projeto fixa
princípios e diretrizes para as políticas públicas voltadas para a primeira infância, na
medida em que o projeto define como primeira infância de zero a seis anos. Esse é o
período exatamente definido como primeira infância.
O projeto, evidentemente, está em perfeita sintonia com o ECA. Porém, ao
apresentar uma série de proposições, inclusive de iniciativas inovadoras, ele vem
com o intuito exatamente de particularizar o olhar sobre as características
etárias do desenvolvimento infantil nessa faixa, faixa esta já reconhecida pelos
especialistas em Neurociência, em Psicologia e até em Economia, ou seja, o
reconhecimento de que é exatamente nessa fase, de zero a seis anos, que se deve
ter o maior cuidado, porque é exatamente nessa fase que se tem um papel
especial do ponto de vista da formação da criança, da formação do adolescente,
da formação do adulto.
Os primeiros anos da criança são fundamentais para o bom desenvolvimento da sua
capacidade cognitiva, da sua capacidade psicomotora, etc.
Sr. Presidente, o projeto tem em torno de 45 artigos, só para se ter uma ideia da
grandiosidade do projeto, não é, Deputado Osmar Terra? O projeto, portanto, trata
do Estatuto da Criança e do Adolescente, trata também da CLT, também trata do
Código Penal, na medida em que faz alterações ou acréscimos.
Por exemplo, no que diz respeito à CLT, é importante aqui destacar alguns avanços,
na medida em que o projeto aprovado vai assegurar que tenhamos um período de
licença maior tanto para o pai quanto para a mãe. Para o pai, cuja licençapaternidade, Senador Romero Jucá, hoje, é de cinco dias, com esse projeto passaria
para 20 dias; e com um detalhe: isso não vai onerar a empresa, uma vez que só terão
direito a essa ampliação da licença-paternidade, de cinco dias para mais 15 dias,
aqueles trabalhadores que forem vinculados às empresas que participam do chamado
Programa Empresa Cidadã. Esse custo da licença será equacionado através
exatamente da renúncia fiscal.
Outro dado interessante é que, durante o período da gravidez, o pai, o companheiro,
enfim, pode dispor de até dois dias exatamente para acompanhar a mulher no
período da gestação. Este período, todos nós sabemos, envolve sensibilidade e,
portanto, requer atenção e cuidados mais especiais.
Mas não são só dois dias para o período da gestação. O projeto inova também
quando propõe mais um dia de licença após o parto, o que é muito interessante.
O projeto inova também quando propõe que, no período de um ano, ou seja, a cada
ano, o pai pode dispor de um dia de licença exatamente para acompanhamento dos
temas ou dos assuntos de interesse da criança durante esse período.
Portanto, rapidamente, quero aqui colocar, Senador Jucá, que, como já falei, o
projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade, depois de um ano
de audiências públicas, seminários regionais, debates em fóruns especializados dos
diferentes temas abordados em discussões na própria Comissão. Já destaquei aqui
que o Governo Federal participou intensamente desse debate, e é importante frisar
que o projeto de lei está em consonância também com o Plano Nacional de
Educação.
Do ponto de vista conceitual, é um marco da primeira infância aqui, ora em debate.
Está em total sintonia com os conceitos no novo Plano Nacional da Educação. Ele
está também em sintonia com o PAR (Plano de Ações Articuladas). Como já falei, o
Conanda participou intensamente, a Rede Nacional da Primeira Infância. Aqui, já
destaco os avanços que fixam princípio e diretriz para as políticas públicas voltadas
para a primeira infância.
Recomenda também mecanismos de coordenação intersetorial em âmbito federal,
estadual e municipal para a gestão integrada das políticas públicas que reduzem
custo e aumentam sua eficiência e eficácia.
Portanto, é uma legislação muito avançada. O projeto estende o olhar sobre todos os
direitos da criança na primeira infância e na sua relação com a família: saúde,
educação infantil, proteção social, defesa contra as diferentes violências, aleitamento
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e formação do vínculo, convivência familiar e comunitária, identificação de sinais de
risco para o desenvolvimento sadio da criança.
O projeto trata ainda de ações de orientação e apoio às famílias em situação de
vulnerabilidade; trata também de garantir a formação continuada dos profissionais
que atuam diretamente com a criança nas diferentes áreas.
O projeto também determina o acompanhamento e a avaliação das políticas e ações,
visando à sua qualificação permanente e o melhor resultado dos investimentos. Já
falei aqui que estende a licença paternidade por 15 dias, bem como outras licenças
que são asseguradas.
Enfim, Senador Romero, solicito à Mesa que considere na íntegra o relatório de
nossa autoria, ao tempo em que pedimos aqui o apoio dos nossos pares, Senadores e
Senadoras, para aprovação desse projeto.
Sem dúvida nenhuma, é um projeto que podemos denominar Agenda Cidadã,
porque não existe agenda mais cidadã, Senador Romero, do que aquela que
trata exatamente dos direitos da criança e do adolescente.
E acrescento ainda mais, para terminar: nesse seminário internacional, onde este
projeto foi amplamente debatido, os países que lá estavam destacaram o conteúdo
desse projeto, na ocasião, inclusive, já adiantando que essa é uma legislação
inovadora e que uma vez aprovada aqui, no Brasil, querem levar para os seus países
exatamente como exemplo a ser seguido. Na verdade, o projeto é olhar a criança no
conceito da filósofa Hannah Arendt, que diz que a criança é sujeita e portadora de
direitos.
Alguém já disse que se pode reconhecer o valor de um país pelo modo como
trata suas crianças. Portanto, é disso que trata o projeto de lei. (grifos nossos)

Na mesma ocasião pronunciaram-se os Senadores Waldemir Moka (MS), Ricardo
Ferraço (ES), Cristovam Buarque (DF), José Medeiros (MT), José Serra (SP), Lúcia Vânia
(GO), Dario Berger (SC), Lasier Martins (RS), Rose de Freitas (ES), Paulo Paim (RS),
Simone Tebet (MS), Marcelo Crivella (RJ)82.
Algumas das falas proferidas no Plenário são aqui destacadas pois, em razão das
menções a pessoas, entidades ou temas, fornecem exemplos das ações de Advocacy e Lobby
desenvolvidas, por meio da participação no Programa de Liderança Executiva do NCPI
divulgação de conhecimentos especializados, elaboração de cartilhas, promoção de debates,
realização de pesquisas e estudos, atuação de parlamentares escolhidos:
[...] Portanto, minha cara Senadora, somo-me ao grande pronunciamento que faz V.
Exª, saudando esses dois companheiros Osmar Terra e Perondi, dizendo que
essa talvez seja, nos últimos anos, uma das melhores contribuições que algum
Parlamentar poderia dar a este País. Muito obrigado. (SENADOR WALDEMIR
MOKA) (grifos nossos)
Este projeto é, portanto, produto e resultado de muitas discussões, de muitos
debates, de muitas audiências públicas na Câmara Federal e também aqui no Senado
Federal. Ele chega, portanto, aqui pronto, maduro, depois de muitos debates
que estão aqui muito bem detalhados no caderno, na cartilha, Marco Legal da
Primeira Infância, que nos é trazida pelo Deputado Osmar Terra.
Mas, Sr. Presidente, a construção desse Marco Civil da Primeira Infância é, de fato,
um reconhecimento da importância da primeira infância como base para todas as
aprendizagens humanas. Estudos demonstram que a qualidade de vida de uma
82
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criança entre o nascimento e os seis anos de idade pode determinar ou não as
contribuições que ele trará à sociedade quando adulto. Se esse período incluir
suporte para o crescimento cognitivo, o desenvolvimento da linguagem, habilidades
motoras, adaptativas e aspectos socioemocionais, a criança seguramente terá uma
vida escolar bem-sucedida e relações sociais fortalecidas.
[...]
Mais uma vez, reforço: os estudos demonstram que é durante a primeira
infância que o cérebro humano desenvolve a maioria das ligações entre os
neurônios. Até os três anos de idade, as cerca de 100 bilhões de células cerebrais
com as quais uma criança nasce desenvolvem 1 quatrilhão de ligações. O número é o
dobro das conexões que um adulto possui. Aos quatro anos, estima-se que a criança
tenha atingido a metade do seu potencial intelectual. É disso que se trata.
[...]
Decerto, com esse Marco Civil que seguramente estaremos aprovando aqui,
Deputado Perondi, que é um ativo militante e ativista dessa causa, nós não
estaremos, com certeza, resolvendo todos os problemas.
Não, mas nós estaremos dando um passo muito importante na direção de criarmos
diretrizes nacionais, na condição de integrarmos esses programas com os demais
programas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, para que nós
possamos criar ambiente e horizonte de virarmos essa página. De modo que eu
rendo aqui as minhas homenagens à militância desse extraordinário médico,
sanitarista, ex-Secretário de Estado da Saúde do Estado Rio Grande do Sul e
valente Deputado Osmar Terra. (SENADOR RICARDO FERRAÇO) (grifos
nossos)
Cada criança que não é bem cuidada na primeira infância é um pedaço do futuro que
é consumido do Brasil inteiro. O que o Deputado Osmar Terra trouxe foi a
possibilidade de resolvermos esta lacuna, esta brecha, este buraco: como o
Brasil cuida de suas crianças.
[...] O Deputado Osmar Terra, com o seu projeto, traz a possibilidade de nós
cuidarmos das nossas crianças na primeira infância. E a Senadora Fátima
Bezerra, com o seu relatório, traz todos os argumentos necessários para que não
adiemos, nem um minuto mais, a aprovação desse projeto do Deputado Osmar
Terra.
Por isso, aqui, o meu apoio total para que esse projeto seja aprovado. (SENADOR
CRISTOVAM BUARQUE) (grifos nossos)
Quero parabenizar a relatora, que fez um relatório magnífico, Senadora Fátima
Bezerra, parabenizar a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e todos que
trabalharam para que chegasse este momento.
[...]
Sr. Presidente, tive o orgulho e a felicidade de participar de um curso na
Universidade de Harvard proporcionado por este Senado Federal. Ali, uma
série das melhores cabeças do mundo fez um estudo que é o embrião, o nascedouro
desse projeto do Marco Legal da Primeira Infância; esse curso também foi feito pelo
Deputado Osmar Terra. Ali começou a gestação desse projeto. Esses estudiosos
diziam justamente o que foi falado aqui pelo Senador Ricardo Ferraço: de zero a
seis anos de idade, existe uma janela de oportunidade em que são construídas as
pilastras que vão sustentar aquele adulto, é o momento propício, se não houver
nenhum obstáculo à sua formação, para essa criança vir a ser um adulto de
sucesso.
[...]
Chegaram à conclusão de que, se o Estado não investir na primeira infância por uma
questão humanitária, que o faça por uma questão econômica. Por que isso? Porque
chegaram à conclusão, Senadora Fátima Bezerra, de que, para cada dólar gasto
com aquele grupo em que houve o acompanhamento por Políticas Públicas do
Estado, tiveram de gastar sete depois com aqueles que não foram
acompanhados, com cadeias, com tratamento psiquiátrico, enfim, com tratamento
para recuperação do vício em drogas e do alcoolismo. Enfim, chegaram à conclusão
de que gastar com a primeira infância não é despesa, mas investimento.
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[...]
Neste momento, eu me emociono ao saber que estamos fazendo história no Senado
Federal brasileiro, não tenho dúvidas. Políticas Públicas nós temos muitas, mas
espalhadas. O que faz esse projeto? Não faz nenhum milagre, mas direciona,
condensa e mostra um rumo para os Municípios, para os Estados e para a União de
que a saída é investir dos 0 aos 6, na primeira infância, porque depois fica mais caro
e mais difícil. (SENADOR JOSÉ MEDEIROS) (grifos nossos)
Quero enfatizar também que o projeto abre caminho para um fortalecimento da
profissão dos educadores da primeira infância, o que também é algo tratado de
maneira improvisada no Brasil, embora seja um setor da área educacional
extremamente complexo. O projeto abre caminho para isso e também para a
integração de uma rede tocada pela sociedade, pela área privada, nesse processo de
cuidado com a primeira infância. O projeto cria condições institucionais que
facilitarão tanto a carreira, o desenvolvimento e o fortalecimento dos educadores
nessa faixa etária quanto a rede privada, a rede da sociedade que, obrigatoriamente,
tem que se associar a esse processo.
Quero aqui aproveitar também para fazer uma homenagem muito especial ao
autor, que foi o primeiro subscritor, o Deputado Osmar Terra, que tem uma
trajetória longa nessa batalha pela infância no Brasil, da qual a Comunidade
Solidária foi precisamente um dos momentos. Eu conheci, aliás, o Deputado quando
ele era o Secretário-Executivo da Comunidade Solidária, conjuntamente com a Ruth
Cardoso. Ele fez um trabalho memorável no seu Estado, Rio Grande do Sul, durante
vários governos, não só em função da saúde, mas também em relação à questão da
primeira infância. [...]
Portanto, é com muito agrado que venho aqui fazer este encaminhamento. O Senado
vai aprovar por unanimidade e o projeto depois vai ter que virar realidade. Isso será
a segunda etapa da nossa batalha.
O trabalho parlamentar não se pode esgotar na aprovação da lei; tem que se
projetar no controle do Governo, para que a lei seja cumprida, para que a lei
comece a ser implantada e implementada. Portanto, fica colocado também esse
desafio aqui a todos nós. [...]
Fátima, é bom a gente estar do mesmo lado em certos momentos, você concorda?
(Risos) (SENADOR JOSÉ SERRA) (grifos nossos)
Mas também, ao mesmo tempo em que cumprimento o Osmar, quero cumprimentar
a Relatora Fátima Bezerra, que, com sensibilidade, inteligência, dedicação, relatou
esse projeto tão importante para a sociedade brasileira.
Quero cumprimentar a Deputada Maria Helena, Deputada Bruna Furlan, Deputado
Darcísio Perondi, Deputada Carmen Zanotto. [...] Esse projeto é um projeto que
marca o Parlamento brasileiro. [...]
Trata-se do PLC 14, de 2015, de autoria do nobre Deputado Osmar Terra. O
projeto já passou por discussões inclusive no III Seminário Internacional do
Marco Legal da Primeira Infância e na VI Reunião da Rede Hemisférica de
Parlamentares e ex-Parlamentares pela Primeira Infância, no final de junho e
início de julho do ano passado, na Câmara dos Deputados.
De fato, o projeto em questão lança as bases do Marco Legal da Primeira Infância no
Brasil. Ele estabelece políticas públicas para a primeira infância, que abrange a
criança do nascimento até os seis anos de idade.
Resumidamente, o projeto pretende complementar o Estatuto da Criança e do
Adolescente, porque, quando o ECA foi criado, em 1990, não contávamos com
pesquisas tão avançadas sobre essa fase da infância.
Portanto, para não me alongar muito, eu queria apenas destacar três partes do
projeto. Primeiro: os princípios e diretrizes para as políticas públicas para a
primeira infância. Segundo: garantia de direitos da criança até seis anos de
idade em ações importantes para a vida e o desenvolvimento infantil. Terceiro:
criação de outras medidas e ações em outras leis que concorrem para o
atendimento mais amplo dos direitos da criança na primeira infância (CLT,
Código de Processo Penal, Lei nº 11.770, de 2008, e Lei nº 12.662, de 2012).
[...]
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O atendimento à criança, concluímos, não se faz apenas com a elaboração de leis,
mas com políticas públicas que deem condições de cidadania à população brasileira.
Portanto, este é um projeto que engrandece esta Casa, o Congresso Nacional. É um
projeto que diz respeito à criança e que, sem dúvida alguma, mostra a importância
não só da Bancada Feminina nesta Casa, como também de Deputados que têm
grande sensibilidade para a questão da infância e da adolescência. (SENADORA
LUCIA VÂNIA) (grifos nossos)
Se nós desejamos ter um futuro melhor para o nosso País, temos que começar desde
cedo investindo nas nossas crianças e nos nossos jovens. E eu penso que nós,
homens públicos, Parlamentares, não podemos poupar recursos nem esforços para
criarmos uma logística necessária para atender às nossas crianças em tem no real,
com o que existe de melhor, para que efetivamente elas possam ter uma formação
adequada e representar o nosso País no futuro.
Entre tantas medidas já destacadas e defendidas aqui pelos Senadores e pelas
Senadoras que me antecederam, quero ainda acrescentar que, entre as medidas
propostas, destaca-se a ampliação da qualidade do atendimento das crianças de zero
a seis anos de idade e a possibilidade de ampliação da licença-paternidade por até 15
dias, além dos 5 dias previstos em lei.
A relevância dessa matéria é reforçada por diversas pesquisas no âmbito na
neurociência que comprovam que as experiências dos primeiros anos de vida
têm um impacto duradouro, fundamental, essencial, vital para a arquitetura do
cérebro e sedimentam a base para todo o comportamento e aprendizado das
crianças para o resto da sua vida.
Portanto, este, na minha opinião, não é um simples projeto: ele é um projeto
essencial, sublime, fantástico, que tenta criar uma logística toda própria, que cria
efetivamente um novo marco legal, um novo estatuto, que vai atender as nossas
crianças e os nossos adolescentes. Por essa razão, eu não poderia, na condição de
Senador, representante do Estado de Santa Catarina, deixar de me manifestar nesta
oportunidade. [...]
Portanto, mais uma vez, cumprimento V. Exª, Deputado Osmar Terra, médico,
conhecedor dessa matéria, e também a minha prezada e estimada Carmen
Zanotto, que é ligada completamente à questão da saúde e, sobretudo, às nossas
crianças. Quero me congratular com V. Exªs e com a Senadora Fátima Bezerra por
essa matéria e, evidentemente, dizer que esse é um dia histórico, do qual tenho muita
honra de participar e de expressar o meu voto favorável a essa matéria. (SENADOR
DÁRIO BERGER) (grifos nossos)
Eu não vou falar muito, porque eu quero encarecidamente pedir que haja esse
quórum do Plenário e que votemos esta matéria tão importante para o Brasil.
Vou divulgar no nosso Estado o trabalho que V. Exªs realizaram.
Peço, Presidente, que o senhor possa colocar em votação imediatamente para que
haja esse quórum qualificado dentro do plenário do Senado. (SENADORA ROSE
DE FREITAS)
Sr. Presidente, como gaúcho, eu não poderia deixar de falar sobre esse tema que é de
iniciativa de dois gaúchos.
Presidente, hoje é o primeiro dia em que me refiro, num pronunciamento em
plenário, ao meu amigo Perondi. Tivemos um desencontro no debate de um projeto,
mas ele sabe que cada um de nós tem nossas posições. E eu quero homenageá-lo
aqui, de público. Você foi, junto com Osmar Terra, um brilhante construtor dessa
proposta. Ficam aqui meus cumprimentos. Divergências pontuais existem, e, num
momento deste, eu tenho o maior orgulho de dizer que vou votar no projeto de
vocês, construção de vocês.
Osmar Terra me convidou inúmeras vezes – inclusive, para ir aos Estados
Unidos – para participar de conferências. Participei de três conferências aqui e
percebi a grandeza desse projeto.
Em nome de Osmar Terra, em nome de vocês dois, cumprimento todos que
trabalharam nessa construção. É uma alegria poder dar esse depoimento e dizer,
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Perondi, em nome desse projeto, que eu queria, neste momento, dar a mão a você e
que você fizesse aqui a nossa conciliação, porque sempre fomos amigos. (Palmas.)
Só o seguinte, Sr. Presidente: não foi falado – e eu quero destacar – que aqui,
no projeto, vai se estender a licença-paternidade para até vinte dias. São cinco
mais quinze, mediante, claro, a conciliação com o empregador. (SENADOR
PAULO PAIM) (grifos nossos)
Eu não poderia, como mulher e como mãe, deixar de me pronunciar neste momento.
Parabenizo o autor da proposição, que já foi muito bem elogiado, o Deputado
Federal Osmar Terra e todos os subscritores da proposta; a Comissão Especial
da Frente da Primeira Infância na Câmara Federal, e o faço na pessoa da
Deputada Federal Carmen Zanotto, nossa colega; a Relatora, a Senadora Fátima
Bezerra, pelo belíssimo relatório, que tive a oportunidade de ler.
E aqui quero fazer apenas uma prece: que essa não seja apenas mais uma lei dentre
tantas leis que existem neste País e que esse Marco Legal da Primeira Infância seja
uma verdadeira bíblia a acobertar e a proteger todas as crianças, desde a sua tenra
idade, desde o feto até os seis anos e daí por diante. Essas crianças são verdadeiras
sementes que precisam realmente de proteção, para que, no futuro, possam não só se
protegerem, mas protegerem e fazerem por este País. Que as políticas públicas aqui
preconizadas, impostas à sociedade, impostas ao Poder Público, impostas à família,
impostas a qualquer cidadão brasileiro, possam ser cumpridas.
E que nós possamos fazer pelos nossos filhos e pelos filhos de outras mães aquilo
que idealizamos: garantir-lhes dignidade e o direito à vida, à segurança, à saúde, à
educação, para que possam ser no futuro verdadeiros cidadãos brasileiros.
(SENADORA SIMONE TEBET) (grifos nossos)

Também falou, ao final, o Senador Romero Jucá (RR)83, que presidia o Senado:
Eu quero aqui registrar a minha satisfação de estar presidindo o Senado nesta
primeira sessão com a aprovação dessa matéria.
Eu quero registrar a importância do trabalho dos Deputados e Deputadas que
estão aqui: Deputado Osmar Terra, Deputado Darcísio Perondi, Deputada
Maria Helena Veronese, Deputada Bruna Furlan, Deputada Carmen Zanotto.
Quero registrar também o trabalho importante da Senadora Fátima Bezerra.
(Palmas)
Eu quero registrar a importância do trabalho da Rede Nacional Primeira
Infância e parabenizar o Sr. Vital.
E eu quero parabenizar o Sr. Eduardo, da Fundação Maria Cecília Souto
Vidigal.
E eu deixo aqui, ao finalizar essa matéria, um convite: convido aquelas pessoas que
se interessarem por uma ação concreta em favor da primeira infância a conhecerem
o trabalho que está sendo realizado pela Prefeitura de Boa Vista, pela Prefeita Teresa
e sua equipe, denominado Família que Acolhe, que trabalha desde a gestação até os
seis anos, garantindo atendimento de saúde, acompanhamento, acompanhamento de
nascimento, material às famílias carentes e vaga obrigatória nas creches do
Município.
Eu quero aqui registrar a importância desse projeto sobre a primeira infância
que é aprovado hoje como primeira matéria deste Congresso Nacional no dia
da retomada dos seus trabalhos no ano de 2016.
Está aprovada a matéria. (Palmas) (grifos nossos)

O PL foi aprovado, inclusive com as emendas de redação propostas, e encaminhado,
em 18 de fevereiro de 2016, à sanção presidencial.
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3.5.

Sanção do Marco Legal da Primeira Infância pela Presidência da República.
Após a aprovação do PL da Primeira Infância no Senado, a RNPI enviou uma carta à

presidente da República Dilma Roussef, em 24 de fevereiro de 2016, requerendo a sanção
integral da lei.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2016
Excelentíssima Presidenta da República
Senhora Dilma Rousseff,
Como pode ver, esta não é uma carta formal. A imagem que a acompanha traduz a
confiança de que a Senhora sancionará integralmente o Marco Legal da Primeira
Infância, uma das mais avançadas leis do mundo sobre políticas públicas para as
crianças até os seis anos de vida, período crucial de sua formação. Os princípios e
diretrizes que a lei estabelece determinam um conjunto coerente e apropriado de
ações que asseguram completo atendimento dos direitos da criança.
O Marco Legal da Primeira Infância é resultado de um processo participativo que
promoveu amplo debate em toda a sociedade. Para seu aperfeiçoamento
contribuíram o Poder Legislativo, sobretudo na Comissão Especial da Câmara dos
Deputados e no Plenário do Senado Federal, assim como membros de Assembleias
Legislativas em Seminários Regionais. Não menos importante, houve o efetivo
comprometimento do Poder Executivo, através do Grupo de Trabalho do Governo
de Vossa Excelência, que envolveu cinco Ministérios e duas Secretarias Especiais.
A Sociedade Civil organizada participou ativamente desse debate, com as Redes
Nacional e Estaduais da Primeira Infância, que subscrevem esta carta. Houve
também consistentes contribuições de Organizações Sociais, de Especialistas, de
Grupos de Pesquisa e da Academia.
Como era de se esperar, sua aprovação por unanimidade na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal vem tendo grande repercussão na imprensa e nas mídias sociais.
Seu resultado mais profundo, duradouro e transformador é a promoção da Cultura
do Cuidado Integral da Criança, da concepção aos seis anos de idade. Todos os seus
dispositivos partem desse olhar de cuidado, no sentido mais abrangente do termo,
dirigido às crianças. Elas são consideradas sujeitos singulares e diversos, pessoas e
cidadãs, capazes e participantes daquilo que lhes diz respeito. Ao mesmo tempo, por
serem as mais vulneráveis - as que mais sofrem com as crises e os cortes que afetam
o social - necessitam, como direito prioritário e constitucional, da atenção mais
terna, mais competente, mais responsável.
O Brasil está manifestando que deseja esta lei. As crianças precisam dela. Nós, da
Rede Nacional Primeira Infância, que nos engajamos intensamente na tramitação e
no aperfeiçoamento do Projeto de Lei, agora nos dispomos a cooperar, em tudo o
que estiver ao nosso alcance, para a implementação do Marco Legal da Primeira
Infância.
Atendendo à expectativa da Sociedade Brasileira, confiamos que Vossa Excelência,
como Presidenta, mãe e avó, sancionará integralmente este Projeto de Lei.
Receba nosso fraternal abraço
Claudius Ceccon
Coordenador da Secretaria
Executiva da Rede
Nacional Primeira Infância (grifos no original)

Em 8 de março de 2016, após pouco mais de dois anos de tramitação no Congresso
Nacional, foi sancionada a Lei nº 13.257, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância,
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CAPÍTULO 4 – LEI Nº 13.257 DE 2016: MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
O texto da Lei sancionada dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, e
produz alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Processo Penal
(Decreto-lei nº 3.689 de 1941), Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452 de
1943), Programa Empresa Cidadã (Lei nº 11.770 de 2008) e Sistema de Declaração Nacional
de Nascidos Vivos (Lei nº 12.662 de 2012).

4.1.Princípios e diretrizes das políticas públicas para a primeira infância no Brasil.

Primeira infância, nos termos da Lei nº 13.257 de 2016, é o período que abrange os
primeiros seis anos completos ou 72 meses de vida da criança (art. 2º). “É uma fase crucial no
desenvolvimento infantil e determinante na formação das habilidades humanas que definirão a
integração do indivíduo consigo mesmo e com a sociedade”, segundo a Frente Parlamentar da
Primeira Infância84.
Considerando a prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança (art. 227, CF e
art. 4º, ECA) a lei determina que o Estado tem o dever “de estabelecer políticas, planos,
programas e serviços para a primeira infância que atendam às especificidades dessa faixa
etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral” (art. 3º).
A lei prevê, inclusive, a formulação e implementação intersetorial de uma “Política
Nacional Integrada para a primeira infância”, que contemple uma visão abrangente de
todos os direitos da criança na primeira infância (art. 6º).

4.2.Áreas prioritárias.

São definidas como áreas prioritárias das políticas públicas para a primeira
infância: saúde; alimentação e nutrição; educação infantil; convivência familiar e comunitária;
assistência social à família da criança; cultura; brincar e lazer; espaço e meio ambiente;
proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista; prevenção de acidentes; e
adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica (art. 5º).
Com relação à cultura, a lei prevê que as políticas públicas “criarão condições e
meios para que, desde a primeira infância, a criança tenha acesso à produção cultural e seja
reconhecida como produtora de cultura” (art. 15).
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No tocante à educação infantil, sua expansão, nos termos do marco legal, “deverá ser
feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que
obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com
profissionais qualificados conforme dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos
adequados à proposta pedagógica” (art. 16). Além disso, a expansão da educação infantil das
crianças de zero a três anos de idade, em cumprimento da meta do Plano Nacional de
Educação, “atenderá aos critérios definidos no território nacional pelo competente sistema de
ensino, em articulação com as demais políticas sociais” (art. 16, par. único).
O brincar e a ludicidade estão previstos no art. 17, que estabelece que União,
estados, Distrito Federal e municípios “deverão organizar e estimular a criação de espaços
lúdicos que propiciem o bem-estar, o brincar e o exercício da criatividade em locais públicos
e privados onde haja circulação de crianças, bem como a fruição de ambientes livres e seguros
em suas comunidades”.

4.3.Objetivos das políticas públicas para a primeira infância.
Além das áreas prioritárias de atuação, a lei define diversos objetivos que devem ser
considerados para elaboração e execução das políticas públicas voltadas ao atendimento dos
direitos da criança na primeira infância (art. 4º): “atender ao interesse superior da criança”
(inc. I); atender “à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã” (inc. I); “incluir a
participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade
com suas características etárias e de desenvolvimento” (inc II); “respeitar a individualidade e
os ritmos de desenvolvimento das crianças” (inc. III); “valorizar a diversidade da infância
brasileira” (inc. III); valorizar “as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e
culturais” (inc. III); “reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam
aos direitos da criança na primeira infância” (inc. IV); priorizar “o investimento público na
promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação da criança” (inc.
IV); “articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com as evidências
científicas e a prática profissional no atendimento da primeira infância” (inc. V); “adotar
abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por meio de suas organizações
representativas, os profissionais, os pais e as crianças, no aprimoramento da qualidade das
ações e na garantia da oferta dos serviços” (inc. VI); “articular as ações setoriais com vistas
ao atendimento integral e integrado” (inc. VII); “descentralizar as ações entre os entes da
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Federação” (inc. VIII); “promover a formação da cultura de proteção e promoção da
criança, com apoio dos meios de comunicação social” (inc. IX). (grifos nossos)
A participação das crianças na formulação das políticas e das ações tem por
objetivo, segundo a lei, “promover sua inclusão social como cidadã” e deve ser feita por “por
profissionais qualificados em processos de escuta adequados às diferentes formas de
expressão infantil” (art. 4º, par. único).

4.4.Políticas Públicas para a primeira infância.

As políticas públicas devem ter, de acordo com o marco legal, mecanismos para
monitoramento, coleta de dados e avaliação periódica da oferta dos serviços à criança e
também para divulgação dos seus resultados (art. 11). Por essa razão, é previsto que “a
União manterá instrumento individual de registro unificado de dados do crescimento e
desenvolvimento da criança, assim como sistema informatizado, que inclua as redes pública e
privada de saúde” (art. 11, §1º).

4.5.Responsabilidade compartilhada: Estado, família, profissionais e sociedade.
Considerando a responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade,
prevista no art. 227 da Constituição Federal, a respeito da prioridade absoluta dos direitos das
crianças, a Lei nº 13.257 de 2016 trata das atribuições de cada um desses atores no cuidado da
primeira infância.
Com relação ao Estado, partindo da premissa de que o pleno atendimento dos direitos
das crianças na primeira infância “constitui objetivo comum de todos os entes da federação,
segundo as respectivas competências constitucionais e legais” (art. 8º) a lei trata da repartição
de competências, bem como do regime de colaboração, entre União, estados, Distrito Federal
e municípios.
Dentro da perspectiva descentralizadora, União, estados, Distrito Federal e municípios
podem instituir comitês intersetoriais de políticas públicas para a primeira infância “com a
finalidade de assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos
da criança, garantida a participação social por meio dos conselhos de direitos” (art. 7º). A
coordenação dos comitês caberia aos órgãos indicados pelo Poder Executivo de cada ente
federado (art. 7º, §1º).
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Da análise da lei é possível perceber o papel central dado à União na articulação do
sistema, considerando que cabe a ela buscar a “adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios à abordagem multi e intersetorial no atendimento dos direitos da criança na
primeira infância” e oferecer “assistência técnica na elaboração de planos estaduais, distrital e
municipais para a primeira infância que articulem os diferentes setores”. (art. 8º, par. único).
Além disso, o órgão responsável pela coordenação do comitê intersetorial no âmbito federal
seria o responsável por manter permanente articulação com as instâncias de coordenação das
ações estaduais, distrital e municipais “visando à complementaridade das ações e ao
cumprimento do dever do Estado na garantia dos direitos da criança”. (art. 7º, §2º).
Outro destaque dado à União se refere ao orçamento, visto que a lei determina que “a
União informará à sociedade a soma dos recursos aplicados anualmente no conjunto dos
programas e serviços para a primeira infância e o percentual que os valores representam em
relação ao respectivo orçamento realizado, bem como colherá informações sobre os valores
aplicados pelos demais entes da Federação” (art. 11, § 2º).
O art. 12 dispõe sobre a participação da sociedade, que junto com o Estado e as
famílias, deve atuar para a proteção e promoção da criança na primeira infância, nos termos
do art. 227, combinado com o 204, II da Constituição Federal85.
Cabe à sociedade, nos termos da lei: formular políticas e controlar ações, “por meio de
organizações

representativas”

(inc.

I);

integrar

conselhos,

para

planejamento,

acompanhamento, controle social e avaliação “de forma paritária com representantes
governamentais” (inc II); executar “ações diretamente ou em parceria com o poder público
(inc. III); desenvolver “programas, projetos e ações compreendidos no conceito de
responsabilidade social e de investimento social privado” (inc. IV); criar, apoiar e
participar “de redes de proteção e cuidado à criança nas comunidades” (inc. V); promover
ou participar “de campanhas e ações que visem a aprofundar a consciência social sobre o
significado da primeira infância no desenvolvimento do ser humano” (inc. VI). (grifos nossos)
Além disso, sobre os profissionais que atuam, de diversas maneiras, com as crianças
na primeira infância, a lei prevê a articulação das políticas públicas com as instituições de
formação profissional, para adequação dos cursos às características e necessidades das
crianças, possibilitando, assim, a expansão com qualidade dos serviços prestados (art. 9º).
Art. 204. “As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento
da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes
diretrizes: (…) II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis”.
85
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Esses profissionais “terão acesso garantido e prioritário à qualificação, sob a forma de
especialização e atualização, em programas que contemplem, entre outros temas, a
especificidade da primeira infância, a estratégia da intersetorialidade na promoção do
desenvolvimento integral e a prevenção e a proteção contra toda forma de violência contra a
criança” (art. 10).
Com relação às famílias, sua participação nas redes de proteção e cuidado da criança
nos contextos sociofamiliar e comunitário é apoiada pelo Estado (União, estados, Distrito
Federal e municípios) com o objetivo, dentre outros, de formação e fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, com prioridade aos contextos que apresentem riscos ao
desenvolvimento da criança (art. 13).
Além da participação das famílias, o marco legal também prevê o apoio a elas, por
meio de políticas e programas governamentais que articulem as áreas de saúde, nutrição,
educação, assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos,
entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança (art. 14).
A lei estabelece que os programas que se destinam ao fortalecimento da família no
exercício de sua função de cuidado e educação de crianças na primeira infância “promoverão
atividades centradas na criança, focadas na família e baseadas na comunidade” (art. 14, §1º).
Estabelece ainda prioridade nas políticas sociais públicas às famílias identificadas nas redes de saúde, educação e assistência social e nos órgãos do Sistema de Garantia dos
Direitos da Criança e do Adolescente - em situação de vulnerabilidade e de risco, com
direitos violados que dificultem o exercício do seu papel protetivo de cuidado e educação da
criança na primeira infância, e as que têm crianças com indicadores de risco ou deficiência
(art. 14, §2º).
O marco legal prevê que “para favorecer a formação e a consolidação de vínculos
afetivos e estimular o desenvolvimento integral na primeira infância” gestantes e famílias
com crianças na primeira infância “deverão receber orientação e formação sobre maternidade
e paternidade responsáveis, aleitamento materno, alimentação complementar saudável,
crescimento e desenvolvimento infantil integral, prevenção de acidentes e educação sem uso
de castigos físicos” (art. 14, §3º).
Com relação a programas e ações de visita familiar voltados ao cuidado e educação
na primeira infância a lei determina que “são considerados estratégia de atuação sempre que
respaldada pelas políticas públicas sociais e avaliada pela equipe profissional responsável”
(art. 14, §4º) e “deverão contar com profissionais qualificados, apoiados por medidas que
assegurem sua permanência e formação continuada” (art. 14, §5º).

69

4.6.Alterações legislativas introduzidas pelo Marco Legal da Primeira Infância.
4.6.1. Alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Marco Legal da Primeira Infância, em seus artigos 18 a 36, dispõe sobre alterações
ao ECA.
Para reforçar que os direitos previstos no ECA valem para todas as crianças (e
adolescentes), sem qualquer possibilidade de discriminação, foi acrescido o parágrafo único
do art. 3º, muito embora não trate ele, especificamente, da primeira infância.
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Parágrafo único: Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça,
etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que
vivem86.

Alterações relevantes foram feitas aos artigos 8º e 9º, do ECA, que tratavam de
atendimento pré e peri-natal e aleitamento materno, para incorporar o direito de acesso por
todas as mulheres a políticas e programas de saúde relativos a planejamento reprodutivo, e a
gestantes, nutrizes e puérperas, inclusive em situação de privação de liberdade, a cuidados
específicos durante o período de gestação, parto, pós-parto e aleitamento.
Percebe-se, por exemplo, nas modificações e inclusões feitas, o cuidado com as
escolhas das mulheres, a valorização de outros profissionais de saúde além do profissional
médico no atendimento às mulheres, a humanização do parto, a importância dada ao
aleitamento materno e aos bancos de leite humano, além da preocupação com a criação de
vínculos afetivos e com o desenvolvimento integral da criança.

Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de
saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento
pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde 87.

86

Incluído pelo Marco Legal da Primeira Infância.
Redação anterior: Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e
perinatal.
87
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§ 1º O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção
primária.88
§ 2º Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua
vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será
realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher.89
§ 3º Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e
aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na
atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à
amamentação.90
§ 4o Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e
à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as
consequências do estado puerperal91.
§ 5º A assistência referida no § 4º deste artigo deverá ser prestada também a
gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção,
bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de
liberdade.92
§ 6º A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua
preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto
imediato93.
§ 7º A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno,
alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem
como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o
desenvolvimento integral da criança 94.
§ 8º A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação
e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras
intervenções cirúrgicas por motivos médicos95.
§ 9º A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou
que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer
às consultas pós-parto96.
§ 10. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na
primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de
liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema
Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino
competente, visando ao desenvolvimento integral da criança 97. (grifos nossos)
Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições
adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a
medida privativa de liberdade98.
§ 1º Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações
sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à
avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à
alimentação complementar saudável, de forma contínua 99.

Redação anterior: § 1º “A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios
médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema”.
89
Redação anterior: § 2º “A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou
na fase pré-natal”.
90
Redação anterior: § 3º “Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele
necessitem”.
91
Redação do art. 8º, §4º, não alterada pelo Marco Legal da Primeira Infância.
92
Redação anterior: § 5o “A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser também prestada a gestantes ou
mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção.”
93
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
94
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
95
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
96
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
97
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
98
Redação do art. 9º, caput, não alterada pelo Marco Legal da Primeira Infância.
99
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
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§ 2º Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de
banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano100. (grifos nossos)

Com relação ao direito à saúde de crianças e adolescentes, a lei faz modificações no
ECA, ainda que não trate exclusivamente do período da primeira infância, relativas ao acesso
integral e equânime às linhas de cuidado da saúde de crianças e adolescentes do Sistema
Único de Saúde (SUS), com destaque para as necessidades específicas daqueles com
deficiência (art. 11).
Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da
criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o
princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde101.
§ 1º A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem
discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas
de habilitação e reabilitação102.
§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem,
medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao
tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com
as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas103.(grifos nossos)

Já com relação ao cuidado com a saúde da primeira infância, o ECA passa a
destacar no art. 11, §3º a necessidade de profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente
das crianças pequenas receberem formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco
ao desenvolvimento psíquico e para realizar o acompanhamento necessário.
§ 3º Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na
primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de
sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento
que se fizer necessário104.(grifos nossos)

No tocante às crianças de zero a seis anos, a lei altera o art. 12, do ECA, para
evidenciar as unidades neonatais como um dos estabelecimentos de atendimento à saúde que
devem garantir o direito de crianças e adolescentes internados de terem um dos pais ou
responsáveis como acompanhante.
Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades
neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar
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Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
Redação anterior: Art. 11. “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por
intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para
promoção, proteção e recuperação da saúde”.
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Redação anterior: § 1º “A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento
especializado”.
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Redação anterior: § 2º “Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação”.
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condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável,
nos casos de internação de criança ou adolescente105. (grifos nossos)

O marco legal traz mudanças no art. 13, do ECA, para determinar que gestantes ou
mães que tenham interesse em entregar seus filhos para adoção não sofrerão
constrangimento ao serem encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude.
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel
ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem
prejuízo de outras providências legais106.
§ 1º As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos
para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à
Justiça da Infância e da Juventude107.(grifos nossos)

E inova ao estabelecer a máxima prioridade de atendimento nos serviços de saúde e
assistência social e no Sistema de Garantias dos Direitos de Crianças e Adolescentes das
crianças na primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza,
com previsão de formulação de projeto terapêutico singular, intervenção em rede, e, em
alguns casos, acompanhamento domiciliar.
§ 2º Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de
assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima
prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância
com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando
projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário,
acompanhamento domiciliar108.(grifos nossos)

O Marco Legal da Primeira Infância incorpora no art. 14, do ECA a atenção à saúde
bucal de crianças e gestantes, a ser prestada pelo SUS de forma transversal, integral e
intersetorial com demais linhas de cuidado para esses públicos. Com relação aos cuidados da
primeira infância, a alteração introduz que a atenção odontológica à criança tem função
educativa protetiva e deve ser prestada antes de o bebê nascer, durante o pré-natal.
Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e
odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a
população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e
alunos109.

Redação anterior: Art. 12. “Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para
a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou
adolescente.
106
Redação do art. 13, caput, não alterada pelo Marco Legal da Primeira Infância”.
107 Redação anterior: Parágrafo único. “As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos
para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude”.
108
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
109
Redação do art. 14, caput, não alterada pelo Marco Legal da Primeira Infância.
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§ 1º É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias110.
§ 2º O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças
e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as demais
linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança111.
§ 3º A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será
prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento prénatal, e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida, com
orientações sobre saúde bucal112.
§ 4º A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será
atendida pelo Sistema Único de Saúde113. (grifos nossos)

O art. 19, caput e §3º, do ECA, sofreram poucas modificações. A mais sensível, mas
que não se refere unicamente à primeira infância, é a valorização, no caput, da convivência
familiar e comunitária em um ambiente que garanta o desenvolvimento integral da
criança, caindo por terra a locução “em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes”. Além disso, o parágrafo 3º troca a expressão “programas de
orientação e auxílio” por “serviços e programas de proteção, apoio e promoção”.
Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento
integral114.
§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo,
a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em
relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma
fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família
substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei115.
§ 2º A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento
institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada
necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela
autoridade judiciária116.
§ 3º A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família
terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta
incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do
§ 1º do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput
do art. 129 desta Lei117.
§ 4º Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou
o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo
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Redação do art. 14, par. único, mantida e renumerada para art. 14, §1º.
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
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Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016..
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Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
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Redação anterior: Art. 19. “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes”.
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Redação do art. 19, §1º, não alterada pelo Marco Legal da Primeira Infância.
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Redação do art. 19, §2º, não alterada pelo Marco Legal da Primeira Infância.
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Redação anterior: § 3o “A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá
preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em programas de orientação
e auxílio, nos termos do parágrafo único do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do
caput do art. 129 desta Lei”.
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responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade
responsável, independentemente de autorização judicial118. (grifos nossos)

O art. 22, do ECA, passou com o Marco Legal da Primeira Infância, a ter um
parágrafo único, que não trata exclusivamente da primeira infância, mas determina que mãe,
pai ou responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no
cuidado e na educação da criança, resguardando-se o direito de transmissão familiar de
crenças e culturas.
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais119.
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres
e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança,
devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e
culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei120. (grifos
nossos)

Ao tratar da perda ou suspensão do poder familiar, a lei de 2016 modifica, no art.
23, §1º, a locução “programas oficiais de auxílio” por “serviços e programas oficiais de
proteção, apoio e promoção” para atender as famílias de origem.
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente
para a perda ou a suspensão do poder familiar 121.
1º Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida,
a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá
obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção,
apoio e promoção122.
§ 2ºA condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do
poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de
reclusão, contra o próprio filho ou filha 123. (grifos nossos)

A Lei nº 13.257 de 2016 incorpora os parágrafos 3º e 4º ao art. 34, para prever o apoio
da União à implementação de uma política pública que estabeleça serviços de acolhimento
familiar de crianças e adolescentes. As alterações introduzem a possibilidade de uso de
recursos públicos para manutenção da política.
Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos
fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente afastado do convívio familiar124.
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Redação do art. 19, §4º, não alterada pelo Marco Legal da Primeira Infância.
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§ 1º A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento
familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer
caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei 125.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo a pessoa ou casal cadastrado no
programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente
mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei 126.
§ 3º A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em
família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que
organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências
de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no
cadastro de adoção127.
§ 4º Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais
para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora,
facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora128. (grifos
nossos)

Com relação a uma das linhas de ação da política de atendimento, há uma mudança
no art. 87129, inc. II, que deixa de ser “políticas e programas de assistência social, em caráter
supletivo, para aqueles que deles necessitem” para ser ampliado para “serviços, programas,
projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de prevenção e
redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências”.
O art. 88 do ECA, que estabelece as diretrizes da política de atendimento130, passa a
vigorar acrescido dos incisos VIII, IX e X, que incorporam a preocupação com a formação
125

Redação do art. 34, §1º, não alterada pelo Marco Legal da Primeira Infância.
Redação do art. 34, §2º, não alterada pelo Marco Legal da Primeira Infância.
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de direitos, seus agravamentos ou reincidências; III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; IV - serviço de
identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; V - proteção jurídicosocial por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente; VI - políticas e programas destinados a
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profissional que trabalham com a primeira infância, que deve incluir conhecimentos sobre
direitos das crianças, desenvolvimento infantil, de modo a favorecer ações intersetoriais e o
desenvolvimento integral das crianças. Chama a atenção o fato de uma das novas diretrizes
ser “a realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção
da violência”.
Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
[...]
VIII - especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham
nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos
sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil131;
IX - formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do
adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do
adolescente e seu desenvolvimento integral132;
X - realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e
sobre prevenção da violência133. (grifos nossos)

O art. 92 do ECA, que elenca princípios que regem as entidades que desenvolvam
programas de acolhimento familiar ou institucional, passa a vigorar acrescido do parágrafo
7º, que trata exclusivamente do acolhimento institucional de crianças de zero a três anos, e
ressalta a atenção especial que deve ser dada à atuação dos educadores, que devem ser
estáveis e “qualitativamente significativos”, às rotinas específicas, e ao atendimento das
necessidades básicas dessa faixa etária, priorizando o afeto.
§ 7º Quando se tratar de criança de 0 (zero) a 3 (três) anos em acolhimento
institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência
estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao
atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias.

O art. 101, do ECA, que trata das medidas de proteção à criança e ao adolescente
passíveis de aplicação pela autoridade competente em caso de violações a seus direitos, teve
alteração em seu inciso IV que passou a ser redigido “inclusão em serviços e programas
oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do
adolescente” ao invés de “inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à
criança e ao adolescente”.
Alteração semelhante sofreu o inciso I do art. 129 do ECA, que trata das medidas
aplicáveis aos pais e responsáveis, que passa a prever “encaminhamento a serviços e
programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família” ao invés de
“encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família”.
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O art. 102 do ECA, que determina que as medidas específicas de proteção, como
acolhimento familiar e institucional, implicam a regularização do registro civil de crianças e
adolescentes, passa a incluir os parágrafos 5º e 6º que asseguram que registros e certidões para
averbação do reconhecimento de paternidade e inclusão do nome do pai na certidão de
nascimento são gratuitas, e têm absoluta prioridade:
Art. 102. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão acompanhadas da
regularização do registro civil.
[...]
§ 5º Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do
nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custas e
emolumentos, gozando de absoluta prioridade134.
§ 6º São gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do
reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão
correspondente.135 (grifos nossos)

No tocante às doações feitas por contribuintes aos Fundos dos Direitos da Criança e
do Adolescente, nacional, distrital, estaduais ou municipais, o art. 260, do ECA, passou a
prever o Plano Nacional pela Primeira Infância para definição de prioridades a serem
atendidas com os recursos dos fundos (§ 1º-A) e os programas de atenção integral à primeira
infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade como
destinatários de percentual necessário fixados pelos conselhos nacional, estaduais e
municipais dos direitos da criança e do adolescente fixarão critérios de utilização, em seus
planos de aplicação (§ 2º).
Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente
comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos
os seguintes limites:
[...].
§ 1º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos
captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e
do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância136.
§ 2º Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e
do adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação,
das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente
percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e
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Convivência Familiar, bem como as regras e princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar
previstos nesta Lei”.
135

78
adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas
de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade 137.
§ 3º O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos
termos deste artigo.
§ 4º O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização
da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos
incentivos fiscais referidos neste artigo. [...] (grifos nossos)

Por fim, foi incluído o art. 265-A ao ECA, com o objetivo de divulgar, nos meios de
comunicação social, os direitos de crianças e adolescentes, com a preocupação de que a
linguagem seja adequada à compreensão desse público, especialmente, das pessoas com
menos de seis anos de idade.
Art. 265-A. O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da
criança e do adolescente nos meios de comunicação social 138.
Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem
clara, compreensível e adequada a crianças e adolescentes, especialmente às
crianças com idade inferior a 6 (seis) anos139. (grifos nossos)

4.6.2. Alterações na legislação trabalhista.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é modificada quanto à possibilidade de
faltas dos empregados ao trabalho, sem prejuízo de salário, para acompanhar consultas
médicas e exames pré-natais de esposa ou companheira gestante (dois dias) e para
acompanhar o filho menor de seis anos em consulta medica (um dia).
Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do
salário.
[...]
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames
complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;
XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em
consulta médica. (grifos nossos)

A Lei nº 11.170 de 2008, que trata do Programa Empresa Cidadã é modificada, nos
artigos 1º, 3º, 4º e 5º para ampliar em 15 dias o período de licença paternidade – até então de
5 dias - dos empregados das empresas que aderem ao programa, inclusive de pais que
adotarem crianças, em regime de remuneração integral.
Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar140:

Redação anterior: § 2º “Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais
receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança
ou adolescente, órfãos ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal”.
138
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
139
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
137
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I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso
XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;141
II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta
Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no §1º do art. 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.142
§ 1o A prorrogação de que trata este artigo:
I - será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa,
desde que a empregada a requeira até o final do primeiro mês após o parto, e será
concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso
XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;143
II - será garantida ao empregado da pessoa jurídica que aderir ao Programa,
desde que o empregado a requeira no prazo de 2 (dois) dias úteis após o parto e
comprove participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade
responsável.144
§ 2º A prorrogação será garantida, na mesma proporção, à empregada e ao
empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de
criança. (grifos nossos)
Art. 3º Durante o período de prorrogação da licença-maternidade e da licençapaternidade.145
I - a empregada terá direito à remuneração integral, nos mesmos moldes devidos
no período de percepção do salário-maternidade pago pelo Regime Geral de
Previdência Social (RGPS);146
II - o empregado terá direito à remuneração integral 147

Chama a atenção a modificação do art. 4º, que além de estabelecer que as
empregadas e empregados que tiveram sua licença ampliada não podem exercer qualquer
atividade remunerada, sob pena de perda da prorrogação, substituiu a locução “e a criança não
poderá ser mantida em creche ou organização similar” por “e a criança deverá ser mantida sob
seus cuidados”.
Art. 4º No período de prorrogação da licença-maternidade e da licençapaternidade de que trata esta Lei, a empregada e o empregado não poderão
exercer nenhuma atividade remunerada, e a criança deverá ser mantida sob
seus cuidados.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a
empregada e o empregado perderão o direito à prorrogação148 (grifos nossos)
Redação anterior: Art. 1º “É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 60 (sessenta)
dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7o da Constituição Federal”.
§ 1º “A prorrogação será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que a
empregada a requeira até o final do primeiro mês após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da
licença-maternidade de que trata o inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal.”
§ 2º “A prorrogação será garantida, na mesma proporção, também à empregada que adotar ou obtiver guarda
judicial para fins de adoção de criança”.
141
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
142
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
143
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
144
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
145
Redação anterior: Art. 3º “Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a empregada terá direito
à sua remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade pago
pelo regime geral de previdência social”.
146
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
147
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
148
Redação anterior: Art. 4º “No período de prorrogação da licença-maternidade de que trata esta Lei, a
empregada não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou
140
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Essas mudanças acarretam a previsão de dedução tributária das empresas que aderem
ao programa.
Art. 5º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do
imposto devido, em cada período de apuração, o total da remuneração integral da
empregada e do empregado pago nos dias de prorrogação de sua licençamaternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução como despesa
operacional.149 (grifos nossos)

A lei estabelece ainda que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), deve o poder Executivo estimar o montante da
renúncia fiscal decorrente da alteração da licença-paternidade e incluirá seus efeitos no
demonstrativo sobre as receitas e despesas, que acompanha (art. 165, §6º, CF) o projeto de lei
orçamentária apresentado após 60 dias da publicação do Marco Legal da Primeira Infância.
Desta forma, as mudanças previstas com relação à licença-paternidade passam a produzir
efeitos apenas a partir do primeiro dia do exercício fiscal subsequente àquele em que o
Executivo implementar essa estimativa que acompanha a lei orçamentária.
Art. 39. O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do
caput do art. 5º e nos arts. 12 e 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto no art. 38 desta
Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição
Federal, que acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der
após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
Art. 40. Os arts. 38 e 39 desta Lei produzem efeitos a partir do primeiro dia do
exercício subsequente àquele em que for implementado o disposto no art. 39.

4.6.3. Alterações no Código de Processo Penal.
A Lei nº 13.257 de 2016 inseriu alterações nos artigos 6º, 185 e 304 do Código de
Processo Penal para incluir a exigência de obtenção de informações sobre “a existência de
filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual
responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa”, pela autoridade policial,
no inquérito policial e na lavratura do auto de prisão em flagrante, e pela autoridade judiciária,
no interrogatório do acusado no curso do processo penal.

organização similar. Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a
empregada perderá o direito à prorrogação”.
149
Redação anterior: Art. 5º “A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto
devido, em cada período de apuração, o total da remuneração integral da empregada pago nos 60 (sessenta) dias
de prorrogação de sua licença-maternidade, vedada a dedução como despesa operacional”.
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Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade
policial deverá:
[...]
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se
possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos
cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.150 (grifos nossos)

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do
processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor,
constituído ou nomeado.
[...]
§ 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de
filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de
eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.151
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e
colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de
entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o
acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita,
colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade,
afinal, o auto.
[...]
§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a
informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma
deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos,
indicado pela pessoa presa.152

Além disso, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a prever a possibilidade
de substituição de prisão preventiva pela domiciliar no caso de o agente ser mãe de uma
criança ou pai e único responsável pelo cuidado de uma criança. Além disso, houve uma
modificação no inciso IV, para estender essa possibilidade a qualquer gestante, e não apenas
àquelas a partir do sétimo mês de gestação ou em gestação de alto risco.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência;
IV - gestante153;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.154
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos.155
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos
estabelecidos neste artigo. (grifos nossos)

150

Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
152
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
153
Redação anterior: “IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco”.
154
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
155
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
151
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4.6.4.

Alterações na integração dos dados da Declaração de Nascido Vivo ao Sistema

Nacional de Informações de Registro Civil.

A Lei nº 12.662 de 2012, que trata da validade nacional à Declaração de Nascido
Vivo, passa a prever que o sistema do Ministério da Saúde para Consolidação dos dados
colhidos nas DNV deve ser passível de interoperabilidade com o Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil, tendo os estabelecimentos de saúde que realizam partos o
prazo de um ano para se interligarem às serventias de registro civil.
Art. 5º Os dados colhidos nas Declarações de Nascido Vivo serão consolidados
em sistema de informação do Ministério da Saúde.
§ 1º Os dados do sistema previsto no caput poderão ser compartilhados com
outros órgãos públicos, para elaboração de estatísticas voltadas ao desenvolvimento,
avaliação e monitoramento de políticas públicas, respeitadas as normas do
Ministério da Saúde sobre acesso a informações que exigem confidencialidade.
§ 2º O sistema previsto no caput deverá assegurar a interoperabilidade com o
sistema de registro eletrônico determinado pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
de modo a permitir a troca de dados com os serviços de registro civil de pessoas
naturais.
§ 3º O sistema previsto no caput deverá assegurar a interoperabilidade com o
Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc).156
§ 4º Os estabelecimentos de saúde públicos e privados que realizam partos
terão prazo de 1 (um) ano para se interligarem, mediante sistema informatizado,
às serventias de registro civil existentes nas unidades federativas que aderirem ao
sistema interligado previsto em regramento do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).157 (grifos nossos)

156
157

Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise do que foi apresentado sobre as origens do Marco Legal da Primeira Infância
e seu Processo Legislativo permite constatar a condução, pela Rede Nacional Primeira
Infância, pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e pelo Núcleo Ciência pela Infância,
tanto de campanhas de Advocacy como de ações de Lobby no Congresso Nacional, que
envolveram planejamento, organização, mapeamento de grupos de interesses, pautas, coleta e
produção de dados, evidências, pesquisas, entrevistas etc.
O foco do trabalho foi o Processo Legislativo propriamente dito, mas, por certo, ele
não começou há apenas três anos.
A partir dos documentos e depoimentos estudados, verificou-se um processo
organizado e planejado, com vistas a influenciar tomadores de decisão, especialmente
parlamentares, para promover uma mudança legislativa que pudesse embasar o
desenvolvimento de políticas públicas focadas na primeira infância, fundamentadas em
evidências de diversas áreas de conhecimento.
Não há dúvidas de que as três entidades, dentro de seus escopos institucionais,
delimitaram uma causa para atuação: a importância de construir políticas públicas focadas na
primeira infância com foco no desenvolvimento social, tendo em vista que elas defendem que
é na primeira infância – por diversas razões do ponto de vista neuropsicológico - que se
formam as bases da nossa humanidade. Por conseguinte, entendem ser imprescindível investir
na primeira infância para obter retornos futuros, inclusive do ponto de vista econômico.
Segundo Gozzetto e Machado (2015) “essa mensagem precisa ser una, convincente,
precisa estar presente em todas as comunicações, de todos os atores envolvidos [...] precisa
ser engajadora e ter sido elaborada a partir de sofisticadas técnicas de comunicação”.
A mensagem apresentada pelas organizações estudadas foi repetida por todos os
parlamentares que produziram os documentos e discursos analisados no presente trabalho.
Muitos deles tiveram a oportunidade, inclusive, de participar do Curso de Liderança
Executivo realizado na Universidade de Harvard pelo NCPI – onde nasceu o Projeto de Lei da
Primeira Infância - bem como de reuniões, eventos nacionais e internacionais e Audiências
Públicas em que esses argumentos sociais, familiares, econômicos, jurídicos e
neurocientíficos foram repetidos por especialistas de diversas áreas de conhecimento.
Para engajar pessoas e entidades para sua causa, as organizações buscaram a
sensibilização de diferentes atores da sociedade, o que inclui não apenas os legisladores, mas
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também outras lideranças e agentes do Poder Público, como Ministério Público, Ministérios e
Secretarias de Estado, organizações da sociedade civil e a mídia.
As evidências científicas, dados e pesquisas - que há anos vem sendo adotados por
RNPI, NCPI e FMCSV em seus discursos - compõem um conhecimento especializado que
serve de subsídio para mobilizar tanto a opinião pública como os tomadores de decisão. Suas
páginas de internet; documentos e vídeos produzidos e disponibilizados gratuitamente, como
o recente documentário O Começo da Vida, além de programas veiculados na televisão;
seminários e workshops periodicamente realizados; e o Curso de Liderança Executiva do
NCPI são alguns exemplos dos diversos instrumentos utilizados para sensibilização e
mobilização para uma causa.
Relevante, como mecanismo para dar voz coletiva à causa, a articulação de entidades
por meio de uma grande rede, e a disponibilidade das organizações em participar de eventos
em outras regiões do país e atuar ativamente em campanhas de mobilização.
Além de adotar instrumentos de sensibilização, RNPI, FMCSV e NCPI também
atuaram diretamente dentro do Congresso Nacional, por meio de participação em eventos e
audiências públicas; divulgação da posição assumida por meio da mídia; manifestações
públicas; apresentação de documentos com informações técnicas; envio de correspondências e
abaixo-assinados e reuniões com parlamentares, para mostrar que a causa conta com forte
apoio popular.
Essencial, para que isso fosse possível, o acesso a recursos políticos, como pessoas
focadas em ações de Advocacy e Lobby, com presença física em Brasília, a exemplo de Vital
Didonet, especialista em Primeira Infância, Assessor para Assuntos Legislativos da RNPI,
bastante mencionado e prestigiado pelos legisladores em razão de sua longa trajetória no
Congresso Nacional, desde, pelo menos, a elaboração da Constituição de 1988.
Essa presença é necessária para exercer a vigilância, o acompanhamento do Processo
Legislativo, a análise das movimentações, com tomada de decisão, formação de coalizões e
pressão política. Caso contrário, o PL não teria sido aprovado em apenas dois anos e estaria,
ainda aguardando a análise do recurso apresentado ao apagar das luzes na Câmara dos
Deputados para retirar o caráter conclusivo da Comissão Especial e submeter o PL ao
Plenário.
O produto final das ações de Advocacy e Lobby apresentadas foi a aprovação da Lei
nº 13.257 de 2016, que difere bastante do seu texto original, em virtude das tensões entre
diferentes grupos de interesse e pressão ocorridas ao longo de todo o processo.

85
Logo depois de promulgada, algumas notícias do universo jurídico deram especial
destaque a alguns pontos da lei, como a ampliação a licença paternidade – ainda que não seja
aplicável a toda e qualquer empresa, mas sim àquelas que aderiram ao Programa EmpresaCidadã - e a possibilidade de autorização judicial para substituição de prisão preventiva por
domiciliar, no caso de gestante, mulher com filhos de até 12 anos incompletos, ou homens
que são os únicos responsáveis pelo cuidado de seus filhos dessa faixa etária. Notícias essas
que demonstram a importância de a sociedade assegurar e promover a construção e a
manutenção de vínculos afetivos, desde a primeira infância, colocando a criança como sujeito
das relações sociais.
Certamente não é a lei sozinha que mudará a realidade de um dia para o outro.
Tampouco o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990, a mudou. No
entanto, o Marco Legal da Primeira Infância é mais um passo relevante para a construção e a
difusão na sociedade de ideias que valorizem o cuidado com as crianças, seu melhor interesse,
sua proteção integral e a prioridade absoluta de seus direitos.
Priorizar a infância desde o seu início significa promover a manutenção e o
desenvolvimento de nossa sociedade e, sobretudo, de nossa humanidade.

***************
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ANEXO A - Lei nº 13.257 de 2016.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira
infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770,
de 9 de setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5
de junho de 2012.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de
políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros
anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância com
os princípios e diretrizes da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente); altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
altera os arts. 6o, 185, 304 e 318 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal); acrescenta incisos ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; altera os arts. 1o, 3o, 4o e 5o da Lei no
11.770, de 9 de setembro de 2008; e acrescenta parágrafos ao art. 5o da Lei no 12.662, de 5 de junho
de 2012.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se primeira infância o período que abrange os
primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.
Art. 3o A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem,
nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990,
implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira
infância que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento
integral.
Art. 4o As políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança na primeira
infância serão elaboradas e executadas de forma a:
I - atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã;
II - incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em
conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento;
III - respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e valorizar a
diversidade da infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças em seus contextos
sociais e culturais;
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IV - reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da
criança na primeira infância, priorizando o investimento público na promoção da justiça social, da
equidade e da inclusão sem discriminação da criança;
V - articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com as evidências
científicas e a prática profissional no atendimento da primeira infância;
VI - adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por meio de suas organizações
representativas, os profissionais, os pais e as crianças, no aprimoramento da qualidade das ações e
na garantia da oferta dos serviços;
VII - articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado;
VIII - descentralizar as ações entre os entes da Federação;
IX - promover a formação da cultura de proteção e promoção da criança, com apoio dos meios
de comunicação social.
Parágrafo único. A participação da criança na formulação das políticas e das ações que lhe
dizem respeito tem o objetivo de promover sua inclusão social como cidadã e dar-se-á de acordo com
a especificidade de sua idade, devendo ser realizada por profissionais qualificados em processos de
escuta adequados às diferentes formas de expressão infantil.
Art. 5o Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância a saúde,
a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência
social à família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a
proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a
adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica.
Art. 6o A Política Nacional Integrada para a primeira infância será formulada e implementada
mediante abordagem e coordenação intersetorial que articule as diversas políticas setoriais a partir de
uma visão abrangente de todos os direitos da criança na primeira infância.
Art. 7o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir, nos
respectivos âmbitos, comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira infância com a finalidade
de assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos da criança,
garantida a participação social por meio dos conselhos de direitos.
§ 1o Caberá ao Poder Executivo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios indicar o órgão responsável pela coordenação do comitê intersetorial previsto no caput
deste artigo.
§ 2o O órgão indicado pela União nos termos do § 1 o deste artigo manterá permanente
articulação com as instâncias de coordenação das ações estaduais, distrital e municipais de atenção
à criança na primeira infância, visando à complementaridade das ações e ao cumprimento do dever
do Estado na garantia dos direitos da criança.
Art. 8o O pleno atendimento dos direitos da criança na primeira infância constitui objetivo
comum de todos os entes da Federação, segundo as respectivas competências constitucionais e
legais, a ser alcançado em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A União buscará a adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
à abordagem multi e intersetorial no atendimento dos direitos da criança na primeira infância e
oferecerá assistência técnica na elaboração de planos estaduais, distrital e municipais para a primeira
infância que articulem os diferentes setores.
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Art. 9o As políticas para a primeira infância serão articuladas com as instituições de formação
profissional, visando à adequação dos cursos às características e necessidades das crianças e à
formação de profissionais qualificados, para possibilitar a expansão com qualidade dos diversos
serviços.
Art. 10. Os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de execução das políticas e
programas destinados à criança na primeira infância terão acesso garantido e prioritário à
qualificação, sob a forma de especialização e atualização, em programas que contemplem, entre
outros temas, a especificidade da primeira infância, a estratégia da intersetorialidade na promoção do
desenvolvimento integral e a prevenção e a proteção contra toda forma de violência contra a criança.
Art. 11. As políticas públicas terão, necessariamente, componentes de monitoramento e coleta
sistemática de dados, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta dos serviços à
criança e divulgação dos seus resultados.
§ 1o A União manterá instrumento individual de registro unificado de dados do crescimento e
desenvolvimento da criança, assim como sistema informatizado, que inclua as redes pública e privada
de saúde, para atendimento ao disposto neste artigo.
§ 2o A União informará à sociedade a soma dos recursos aplicados anualmente no conjunto
dos programas e serviços para a primeira infância e o percentual que os valores representam em
relação ao respectivo orçamento realizado, bem como colherá informações sobre os valores
aplicados pelos demais entes da Federação.
Art. 12. A sociedade participa solidariamente com a família e o Estado da proteção e da
promoção da criança na primeira infância, nos termos do caput e do § 7º do art. 227, combinado com
o inciso II do art. 204 da Constituição Federal, entre outras formas:
I - formulando políticas e controlando ações, por meio de organizações representativas;
II - integrando conselhos, de forma paritária com representantes governamentais, com funções
de planejamento, acompanhamento, controle social e avaliação;
III - executando ações diretamente ou em parceria com o poder público;
IV - desenvolvendo programas, projetos e ações compreendidos no conceito de
responsabilidade social e de investimento social privado;
V - criando, apoiando e participando de redes de proteção e cuidado à criança nas
comunidades;
VI - promovendo ou participando de campanhas e ações que visem a aprofundar a consciência
social sobre o significado da primeira infância no desenvolvimento do ser humano.
Art. 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apoiarão a participação das
famílias em redes de proteção e cuidado da criança em seus contextos sociofamiliar e comunitário
visando, entre outros objetivos, à formação e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários,
com prioridade aos contextos que apresentem riscos ao desenvolvimento da criança.
Art. 14. As políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo as visitas
domiciliares e os programas de promoção da paternidade e maternidade responsáveis, buscarão a
articulação das áreas de saúde, nutrição, educação, assistência social, cultura, trabalho, habitação,
meio ambiente e direitos humanos, entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança.
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§ 1o Os programas que se destinam ao fortalecimento da família no exercício de sua função de
cuidado e educação de seus filhos na primeira infância promoverão atividades centradas na criança,
focadas na família e baseadas na comunidade.
§ 2o As famílias identificadas nas redes de saúde, educação e assistência social e nos órgãos
do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente que se encontrem em situação de
vulnerabilidade e de risco ou com direitos violados para exercer seu papel protetivo de cuidado e
educação da criança na primeira infância, bem como as que têm crianças com indicadores de risco
ou deficiência, terão prioridade nas políticas sociais públicas.
§ 3o As gestantes e as famílias com crianças na primeira infância deverão receber orientação e
formação sobre maternidade e paternidade responsáveis, aleitamento materno, alimentação
complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil integral, prevenção de acidentes e
educação sem uso de castigos físicos, nos termos da Lei no 13.010, de 26 de junho de 2014, com o
intuito de favorecer a formação e a consolidação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento
integral na primeira infância.
§ 4o A oferta de programas e de ações de visita domiciliar e de outras modalidades que
estimulem o desenvolvimento integral na primeira infância será considerada estratégia de atuação
sempre que respaldada pelas políticas públicas sociais e avaliada pela equipe profissional
responsável.
§ 5o Os programas de visita domiciliar voltados ao cuidado e educação na primeira infância
deverão contar com profissionais qualificados, apoiados por medidas que assegurem sua
permanência e formação continuada.
Art. 15. As políticas públicas criarão condições e meios para que, desde a primeira infância, a
criança tenha acesso à produção cultural e seja reconhecida como produtora de cultura.
Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade
da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos
pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais
pedagógicos adequados à proposta pedagógica.
Parágrafo único. A expansão da educação infantil das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de
idade, no cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, atenderá aos critérios definidos no
território nacional pelo competente sistema de ensino, em articulação com as demais políticas sociais.
Art. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão organizar e estimular
a criação de espaços lúdicos que propiciem o bem-estar, o brincar e o exercício da criatividade em
locais públicos e privados onde haja circulação de crianças, bem como a fruição de ambientes livres e
seguros em suas comunidades.
Art. 18. O art. 3o da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 3o ..........................................................................
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor,
religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição
econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas,
as famílias ou a comunidade em que vivem.” (NR)
Art. 19. O art. 8o da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 8o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da
mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à
gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do
Sistema Único de Saúde.
§ 1o O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária.
§ 2o Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último
trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de
opção da mulher.
§ 3o Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus
filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como
o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação.
.............................................................................................
§ 5o A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e
mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães
que se encontrem em situação de privação de liberdade.
§ 6o A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante
o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.
§ 7o A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação
complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de
favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança.
§ 8o A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto
natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por
motivos médicos.
§ 9o A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que
abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pósparto.
§ 10. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância
que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às
normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em
articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança.”
(NR)
Art. 20. O art. 9o da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 1o e 2o:
“Art. 9o ........................................................................
§ 1o Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas,
individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de
forma contínua.
§ 2o Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite
humano ou unidade de coleta de leite humano.” (NR)
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Art. 21. O art. 11 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do
adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no
acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
§ 1o A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou
segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação.
§ 2o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem,
medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação
ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas
necessidades específicas.
§ 3o Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira
infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o
desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário.” (NR)
Art. 22. O art. 12 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de
terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência
em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou
adolescente.” (NR)
Art. 23. O art. 13 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 2o, numerando-se o atual parágrafo único como § 1o:
“Art. 13. .......................................................................
§ 1o As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção
serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude.
§ 2o Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência
social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão
conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com
suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular
que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar.” (NR)
Art. 24. O art. 14 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 2o, 3o e 4o, numerando-se o atual parágrafo único como § 1o:
“Art. 14. .......................................................................
§ 1o .............................................................................
§ 2o O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das
gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas
à mulher e à criança.
§ 3o A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada,
inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no
sexto e no décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal.
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§ 4o A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo
Sistema Único de Saúde.” (NR)
Art. 25. O art. 19 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em
ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
.............................................................................................
§ 3o A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência
em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de
proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1o do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e
dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei.
....................................................................................” (NR)
Art. 26. O art. 22 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:
“Art. 22. .......................................................................
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e
responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o
direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança
estabelecidos nesta Lei.” (NR)
Art. 27. O § 1o do art. 23 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 23. ......................................................................
§ 1o Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o
adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em
serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção.
...................................................................................” (NR)
Art. 28. O art. 34 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 3o e 4o:
“Art. 34. ......................................................................
............................................................................................
§ 3o A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora
como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de
crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas
que não estejam no cadastro de adoção.
§ 4o Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a
manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos
para a própria família acolhedora.” (NR)
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Art. 29. O inciso II do art. 87 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 87. .......................................................................
.............................................................................................
II - serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção
social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências;
...................................................................................” (NR)
Art. 30. O art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos
seguintes incisos VIII, IX e X:
“Art. 88. ......................................................................
............................................................................................
VIII - especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes
áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre
desenvolvimento infantil;
IX - formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente
que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento
integral;
X - realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da
violência.” (NR)
Art. 31. O art. 92 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 7o:
“Art. 92. .....................................................................
.............................................................................................
§ 7o Quando se tratar de criança de 0 (zero) a 3 (três) anos em acolhimento institucional, darse-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente
significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de
afeto como prioritárias.” (NR)
Art. 32. O inciso IV do caput do art. 101 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 101. ....................................................................
............................................................................................
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção
da família, da criança e do adolescente;
...................................................................................” (NR)

101
Art. 33. O art. 102 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 5o e 6o:
“Art. 102. ....................................................................
...........................................................................................
§ 5o Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no
assento de nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta
prioridade.
§ 6o São gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de
paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente.” (NR)
Art. 34. O inciso I do art. 129 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 129. ....................................................................
I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e
promoção da família;
..................................................................................” (NR)
Art. 35. Os §§ 1o-A e 2o do art. 260 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 260. ....................................................................
............................................................................................
§ 1o-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos
fundos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas
as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância.
§ 2o Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente
fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais
receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de
guarda, de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em
áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade.
.................................................................................” (NR)
Art. 36. A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 265A:
“Art. 265-A. O poder público fará periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do
adolescente nos meios de comunicação social.
Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput será veiculada em linguagem clara,
compreensível e adequada a crianças e adolescentes, especialmente às crianças com idade inferior a
6 (seis) anos.”

102
Art. 37. O art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos X e XI:
“Art. 473. ....................................................................
.............................................................................................
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o
período de gravidez de sua esposa ou companheira;
XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.”
(NR)
Art. 38. Os arts. 1o, 3o, 4o e 5o da Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
(Produção de efeito)
“Art. 1o É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar:
I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do
art. 7º da Constituição Federal;
II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além dos 5
(cinco) dias estabelecidos no § 1o do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 1o A prorrogação de que trata este artigo:
I - será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que a
empregada a requeira até o final do primeiro mês após o parto, e será concedida imediatamente após
a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição
Federal;
II - será garantida ao empregado da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que o
empregado a requeira no prazo de 2 (dois) dias úteis após o parto e comprove participação em
programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável.
§ 2o A prorrogação será garantida, na mesma proporção, à empregada e ao empregado que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança.” (NR)
“Art. 3o Durante o período de prorrogação da licença-maternidade e da licença-paternidade:
I - a empregada terá direito à remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período
de percepção do salário-maternidade pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
II - o empregado terá direito à remuneração integral.” (NR)
“Art. 4o No período de prorrogação da licença-maternidade e da licença-paternidade de que
trata esta Lei, a empregada e o empregado não poderão exercer nenhuma atividade remunerada, e a
criança deverá ser mantida sob seus cuidados.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a
empregada e o empregado perderão o direito à prorrogação.” (NR)
“Art. 5o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido,
em cada período de apuração, o total da remuneração integral da empregada e do empregado pago
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nos dias de prorrogação de sua licença-maternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução
como despesa operacional.
..................................................................................” (NR)
Art. 39. O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do caput do
art. 5º e nos arts. 12 e 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante
da renúncia fiscal decorrente do disposto no art. 38 desta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se
refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja
apresentação se der após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
(Produção de
efeito)
Art. 40. Os arts. 38 e 39 desta Lei produzem efeitos a partir do primeiro dia do exercício
subsequente àquele em que for implementado o disposto no art. 39.
Art. 41. Os arts. 6o, 185, 304 e 318 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código
de Processo Penal), passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6o .........................................................................
.............................................................................................
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma
deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela
pessoa presa.” (NR)
“Art. 185. ....................................................................
............................................................................................
§ 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas
idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos
cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.” (NR)
“Art. 304. ....................................................................
............................................................................................
§ 4o Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a
existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de
eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.” (NR)
“Art. 318. .....................................................................
.............................................................................................
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos.
...................................................................................” (NR)
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Art. 42. O art. 5o da Lei no 12.662, de 5 de junho de 2012, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 3o e 4o:
“Art. 5o .........................................................................
.............................................................................................
§ 3o O sistema previsto no caput deverá assegurar a interoperabilidade com o Sistema
Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc).
§ 4o Os estabelecimentos de saúde públicos e privados que realizam partos terão prazo de 1
(um) ano para se interligarem, mediante sistema informatizado, às serventias de registro civil
existentes nas unidades federativas que aderirem ao sistema interligado previsto em regramento do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).” (NR)
Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
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