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Memorando nº 021/2021 – SEJUF/DPCA

 

Referência:  Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n. 109 ao 

para a Infância e Adolescência (FIA/PR)

 

Ao GS/SE 

 

O Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná (CEDCA/PR) 

apresentar Justificativa para que a EC n. 109, de 15 de março de 

Fundo para a Infância e Adolescência (FIA/PR), 

meio de Termo de Declaração, a ser assinado

realizado na data de 13 de julho de 2021

Paraná.  

O referido evento tem por objetivo celebrar os 31 (trinta e um) anos da promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente

garantia de direitos a crianças e aos

Diante da suma importância do tema, bem como desta solicitação, segue anexa a 

justificativa para análise e demais providências, com a sugestão de que este protocolado seja 

enviado à Casa Civil (minuta de ofício

 

Ângela Christianne Lunedo de Mendonça

Chefe do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente

 
 

SEJUF/DPCA/DIR                                     Curitiba, 

Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n. 109 ao 

para a Infância e Adolescência (FIA/PR).  

cas da Criança e do Adolescente em diálogo

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná (CEDCA/PR) 

tificativa para que a EC n. 109, de 15 de março de 2021 não seja 

Fundo para a Infância e Adolescência (FIA/PR), com a sugestão de que isso seja 

mo de Declaração, a ser assinado pelo Exmo. Sr. Governador, no evento a ser 

realizado na data de 13 de julho de 2021 às 10 horas, no Tribunal de Justiça do Estado do 

O referido evento tem por objetivo celebrar os 31 (trinta e um) anos da promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, lançamento de estratégias interinstitucionais de pr

aos adolescentes (briefing do evento anexo). 

Diante da suma importância do tema, bem como desta solicitação, segue anexa a 

justificativa para análise e demais providências, com a sugestão de que este protocolado seja 

(minuta de ofício anexa), s.m.j.  

Atenciosamente, 

 

 

Ângela Christianne Lunedo de Mendonça 

Chefe do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente

SEJUF/DPCA 

Curitiba, 09 de julho de 2021. 

Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n. 109 ao Fundo 

em diálogo com o Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná (CEDCA/PR) vem, por meio deste, 

2021 não seja aplicada ao 

com a sugestão de que isso seja formalizado por 

pelo Exmo. Sr. Governador, no evento a ser 

nal de Justiça do Estado do 

O referido evento tem por objetivo celebrar os 31 (trinta e um) anos da promulgação do 

, lançamento de estratégias interinstitucionais de proteção e 

evento anexo).  

Diante da suma importância do tema, bem como desta solicitação, segue anexa a 

justificativa para análise e demais providências, com a sugestão de que este protocolado seja 

Chefe do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente 
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Assunto: Exposição de motivos acerca da solicitação em não a plicar a Emenda Constitucional n. 

109/2021 ao FIA/PR.  

 

 O Fundo Estadual para a 

10.014/92 e regulamentado pelo Decreto 3.963/94

destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes, sendo o 

Criança e do Adolescente (CEDCA/PR)

Secretaria de Estado da Justiça, Família e 

parcerias e acompanhamento dos projetos aprovados pelo C

 Os recursos do FIA/PR são destinados para o desenvolvimento de políticas, programas e 

ações de promoção, proteção e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

do FIA LIVRE (excepcionalizados aqueles realizados pelo Banco de Projetos 

Dirigida) está distribuído da seguinte forma:

 Em diversos programas que

dependem exclusiva e/ou preponderantemente

 Abaixo estão destacadas as principais ações 

pelo FIAPR. De um total de R$ 169.705.749,37 destinados

R$ 136.919.934,00 são ações de execução 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 Curitiba

Exposição de motivos acerca da solicitação em não a plicar a Emenda Constitucional n. 

O Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR) foi criado por meio 

Decreto 3.963/94, tem por objetivo captar e aplicar recursos em ações 

imento de crianças e adolescentes, sendo o Conselho Estadual dos Direitos da 

/PR) responsável por deliberar sobre a aplicação do recurso e esta

Família e Trabalho pela administração dos recursos, formalização de 

parcerias e acompanhamento dos projetos aprovados pelo CEDCA/PR.  

Os recursos do FIA/PR são destinados para o desenvolvimento de políticas, programas e 

defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

do FIA LIVRE (excepcionalizados aqueles realizados pelo Banco de Projetos 

Dirigida) está distribuído da seguinte forma: 

 

Em diversos programas que estão contemplados as propostas de governo, 

preponderantemente de recursos do FIA/PR. 

Abaixo estão destacadas as principais ações e os programas governamentais

R$ 169.705.749,37 destinados exclusivamente para ações governamentais

ações de execução direta do Governo do Estado do Paraná. 

Curitiba, 09 de julho de 2021. 

Exposição de motivos acerca da solicitação em não a plicar a Emenda Constitucional n. 

cência (FIA/PR) foi criado por meio da Lei 

por objetivo captar e aplicar recursos em ações 

Conselho Estadual dos Direitos da 

sobre a aplicação do recurso e esta 

pela administração dos recursos, formalização de 

Os recursos do FIA/PR são destinados para o desenvolvimento de políticas, programas e 

defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Atualmente, os recursos 

do FIA LIVRE (excepcionalizados aqueles realizados pelo Banco de Projetos - denominado Doação 

s as propostas de governo, os mesmos 

os programas governamentais financiados 

exclusivamente para ações governamentais, 

direta do Governo do Estado do Paraná.  
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Segurança Alimentar – Cartão Comida Boa 

Projeto de Segurança Alimentar às Cri

Deficiência Fase II 

Programa Estadual de Aprendizagem

Cartão Futuro Emergencial - Programa Cartão Futuro 

Socioeducação (programas, reparos e obras) 

Na nossa gestão “Ratinho Junior”, alcançamos avanço s estruturantes e 

permanentes na política da infância e adolescência estadual, destacando:

1. OCA – Lei Estadual que implementa o Orçamento Criança no estado;

2. Maior Edital de repasses para as OSCS da Historia do CEDCA PR. R$ 62 milhões de reais com 

688 enviadas pelas OSCs do Estado todo para análise e posterior transferência de recursos. 

Destaca-se que dos R$ 85.411.115,36 do FIA/

62.0000.000,00 já estão comprometidos, conforme anunc

20/04/2021 (https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111911

3. Maior programa de Aprendizagem de adolescentes e jovens da História do Paraná

 Ocorre que o art. 5º, da

de forma excepcional, e por dois anos, o Poder Executivo a desvincular os recursos dos fundos públicos e 

usar todo o superávit financeiro destes para quitar dívida pública.  

 Vejamos: 

 

 

 

Cartão Comida Boa  
R$                25.000.000,00 

 

Projeto de Segurança Alimentar às Crianças e Adolescentes com R$                  3.480.000,00 

 

Programa Estadual de Aprendizagem R$                  7.663.834,29 

Programa Cartão Futuro - PCF 

R$                19.996.100,00 

R$                30.000.000,00 

 

Socioeducação (programas, reparos e obras)  
R$               50.780.000,00

 

Na nossa gestão “Ratinho Junior”, alcançamos avanço s estruturantes e 

permanentes na política da infância e adolescência estadual, destacando:  

Lei Estadual que implementa o Orçamento Criança no estado; 

Maior Edital de repasses para as OSCS da Historia do CEDCA PR. R$ 62 milhões de reais com 

688 enviadas pelas OSCs do Estado todo para análise e posterior transferência de recursos. 

R$ 85.411.115,36 do FIA/PR deliberados pelo CEDCA PR, os R$ 

62.0000.000,00 já estão comprometidos, conforme anunciado pelo Exmo. Sr. G

https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111911

Maior programa de Aprendizagem de adolescentes e jovens da História do Paraná

Ocorre que o art. 5º, da Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021 permite, 

de forma excepcional, e por dois anos, o Poder Executivo a desvincular os recursos dos fundos públicos e 

usar todo o superávit financeiro destes para quitar dívida pública.   

Art. 5º Até o final do segundo exercício financeiro subsequente à 

data da promulgação desta Emenda Constitucional, o superávit 

financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder 

Executivo, apurados ao final de cada exercício, poderá ser 

destinado à amortização da dívida pública do respectivo ente.

 

R$                25.000.000,00  

R$                  3.480.000,00  

R$                  7.663.834,29  

R$                19.996.100,00  

R$                30.000.000,00  

50.780.000,00 

Na nossa gestão “Ratinho Junior”, alcançamos avanço s estruturantes e 

Maior Edital de repasses para as OSCS da Historia do CEDCA PR. R$ 62 milhões de reais com 

688 enviadas pelas OSCs do Estado todo para análise e posterior transferência de recursos. 

PR deliberados pelo CEDCA PR, os R$ 

iado pelo Exmo. Sr. Governador em 

https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111911); 

Maior programa de Aprendizagem de adolescentes e jovens da História do Paraná - Cartão Futuro. 

Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021 permite, 

de forma excepcional, e por dois anos, o Poder Executivo a desvincular os recursos dos fundos públicos e 

Até o final do segundo exercício financeiro subsequente à 

data da promulgação desta Emenda Constitucional, o superávit 

financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder 

Executivo, apurados ao final de cada exercício, poderá ser 

ortização da dívida pública do respectivo ente. 
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 Ora, da leitura desse dispositivo, percebe

utilizar os recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR), com o fim de amortizar a 

dívida pública. 

 Todavia, eventual subtração dos valores destinados à execução 

romperá com o compromisso de atendimento das crianças e adolescentes brasileiros e de suas famílias 

no momento de maior necessidade, ou seja, justamente quando temos 

assombroso das vulnerabilidades sociais das famílias, das taxas de desemprego, do aumento da fome, da 

evasão escolar, do trabalho infantil e de toda sorte de violências praticadas contra crianças e 

adolescentes. 

 Pois bem, diante do compromisso com a causa de infância e juventude, bem como em 

razão dos grandes e importantes trabalhos governamentais

realizados com os recursos do FIA/PR, solicitamos ao Excelentíssimo Senhor Secretário a inaplicabilidade 

da Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021, com a sugestão de que isso seja executado 

por meio de Termo de Declaração, no evento a ser realizado na data de 13 de julho de 2021

no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

 O referido evento tem por objetiv

Estatuto da Criança e do Adolescente, lançamento de estratégias interinstitucionais de proteção e garantia 

de direitos a crianças e aos adolescen

Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua integralidade. 

 

 

Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho

Ângela Christianne Lunedo de Mendonça

Chefe do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente

 

 

a leitura desse dispositivo, percebe-se que o Governo do Estado do Paraná pode 

utilizar os recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR), com o fim de amortizar a 

ventual subtração dos valores destinados à execução 

romperá com o compromisso de atendimento das crianças e adolescentes brasileiros e de suas famílias 

no momento de maior necessidade, ou seja, justamente quando temos conhecimento de um crescimento 

assombroso das vulnerabilidades sociais das famílias, das taxas de desemprego, do aumento da fome, da 

evasão escolar, do trabalho infantil e de toda sorte de violências praticadas contra crianças e 

do compromisso com a causa de infância e juventude, bem como em 

dos grandes e importantes trabalhos governamentais e pelas organizações

realizados com os recursos do FIA/PR, solicitamos ao Excelentíssimo Senhor Secretário a inaplicabilidade 

n. 109, de 15 de março de 2021, com a sugestão de que isso seja executado 

, no evento a ser realizado na data de 13 de julho de 2021

no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  

O referido evento tem por objetivo celebrar os 31 (trinta e um) anos da promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, lançamento de estratégias interinstitucionais de proteção e garantia 

de direitos a crianças e aos adolescentes. Com essa formalização, restará evidente o cumpriment

Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua integralidade.  

Ney Leprevost 

Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho

 

 

Ângela Christianne Lunedo de Mendonça 

Chefe do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente

se que o Governo do Estado do Paraná pode 

utilizar os recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR), com o fim de amortizar a 

ventual subtração dos valores destinados à execução da política infantojuvenil 

romperá com o compromisso de atendimento das crianças e adolescentes brasileiros e de suas famílias 

conhecimento de um crescimento 

assombroso das vulnerabilidades sociais das famílias, das taxas de desemprego, do aumento da fome, da 

evasão escolar, do trabalho infantil e de toda sorte de violências praticadas contra crianças e 

do compromisso com a causa de infância e juventude, bem como em 

rganizações da sociedade civil (OSC) 

realizados com os recursos do FIA/PR, solicitamos ao Excelentíssimo Senhor Secretário a inaplicabilidade 

n. 109, de 15 de março de 2021, com a sugestão de que isso seja executado 

, no evento a ser realizado na data de 13 de julho de 2021 às 10 horas, 

o celebrar os 31 (trinta e um) anos da promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, lançamento de estratégias interinstitucionais de proteção e garantia 

essa formalização, restará evidente o cumprimento do 

Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho  

Chefe do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente  
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MINUTA DE TERMO DE DECLARAÇÃO
 
 

Considerando que Constituição Federal e a C

Estado, o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivênci

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;

 

Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n. 8.069/1990), o qual 

dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, estipula que é dever do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dig

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária;

 

Considerando que o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR) criado por meio da 

Lei 10.014/92 e regulamentado pelo 

em ações destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes, sendo o 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PR)

aplicação do recurso e a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho pela administração 

dos recursos, formalização de parcerias com o

governamentais e acompanhamento dos projetos aprovados pelo CEDCA/PR;

 

Considerando que a Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021 permite, de forma 

excepcional, e por dois anos, o Poder Executivo a desvincular os recursos do

destinar todo o superávit financeiro 

 

Considerando que eventual subtração dos valores 

infantojuvenil romperá com o compromisso de atendimento das crianças e adol

brasileiros e de suas famílias no momento de maior necessidade, ou seja, justamente quando 

temos conhecimento de um crescimento assombroso das vulnerabilidades sociais das famílias, 

 

 

MINUTA DE TERMO DE DECLARAÇÃO  

Considerando que Constituição Federal e a Constituição do Estado do Paraná

Estado, o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;

Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n. 8.069/1990), o qual 

ção integral à criança e ao adolescente, estipula que é dever do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dig

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; 

o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR) criado por meio da 

e regulamentado pelo Decreto 3.963/94, tem por objetivo captar e aplicar recursos 

em ações destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes, sendo o 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PR) responsável por deliberar sobre a 

aplicação do recurso e a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho pela administração 

dos recursos, formalização de parcerias com organizações da sociedade 

governamentais e acompanhamento dos projetos aprovados pelo CEDCA/PR;

Considerando que a Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021 permite, de forma 

excepcional, e por dois anos, o Poder Executivo a desvincular os recursos do

todo o superávit financeiro à amortização da dívida pública; 

que eventual subtração dos valores do FIA, destinados à execução da política

romperá com o compromisso de atendimento das crianças e adol

brasileiros e de suas famílias no momento de maior necessidade, ou seja, justamente quando 

temos conhecimento de um crescimento assombroso das vulnerabilidades sociais das famílias, 

onstituição do Estado do Paraná determinam ao 

Estado, o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

a familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n. 8.069/1990), o qual 

ção integral à criança e ao adolescente, estipula que é dever do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR) criado por meio da 

, tem por objetivo captar e aplicar recursos 

em ações destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes, sendo o Conselho Estadual 

ponsável por deliberar sobre a 

aplicação do recurso e a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho pela administração 

da sociedade civil (OSC) e/ou órgãos 

governamentais e acompanhamento dos projetos aprovados pelo CEDCA/PR; 

Considerando que a Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021 permite, de forma 

excepcional, e por dois anos, o Poder Executivo a desvincular os recursos dos fundos públicos e 

destinados à execução da política 

romperá com o compromisso de atendimento das crianças e adolescentes 

brasileiros e de suas famílias no momento de maior necessidade, ou seja, justamente quando 

temos conhecimento de um crescimento assombroso das vulnerabilidades sociais das famílias, 
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das taxas de desemprego, do aumento da fome, da evasão escolar, d

sorte de violências praticadas contra crianças e adolescentes,

 

Eu Carlos Massa Ratinho Junior, brasileiro, natural de Jandaia do Sul/Paraná, casado, CPF n. 

.................... Governador do Estado do Paraná, representante do

Palácio Iguaçu, localizado na Praça Nossa Senhora de Salete, s/n 

Curitiba – Paraná, DECLARO para os devidos fins, 

Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021

Adolescência (FIA/PR) , em razão da solicitação do Secretário de Justiça, Família e Trabalho, 

Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente

Criança e do Adolescente e pelos m

17.848.046-4. 

 

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais. 

 

..................................................

Governador do Estado do Paraná

Testemunhas: 

...................................... 

José Laurindo de Souza Netto 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Para ná

 

................ 

Gilberto Giacoia 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

das taxas de desemprego, do aumento da fome, da evasão escolar, do trabalho infantil e de toda 

contra crianças e adolescentes, 

Eu Carlos Massa Ratinho Junior, brasileiro, natural de Jandaia do Sul/Paraná, casado, CPF n. 

.................... Governador do Estado do Paraná, representante do Estado do Paraná, com sede no 

Palácio Iguaçu, localizado na Praça Nossa Senhora de Salete, s/n - Centro Cívico 

DECLARO para os devidos fins, a inaplicabilidade 

Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021  ao Fundo Estadual para a Infância e 

em razão da solicitação do Secretário de Justiça, Família e Trabalho, 

Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente e do Conselho Estadual dos Direitos da 

Adolescente e pelos motivos expostos na justificativa contida no protocolo n. 

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.  

Curitiba, 13 de julho de 2021. 

 

.................................................. 

 

Carlos Massa Ratinho Junior 

Governador do Estado do Paraná  

 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Para ná 

o trabalho infantil e de toda 

Eu Carlos Massa Ratinho Junior, brasileiro, natural de Jandaia do Sul/Paraná, casado, CPF n. 

Estado do Paraná, com sede no 

Centro Cívico - 80530-909 - 

a inaplicabilidade da Emenda 

Fundo Estadual para a Infância e 

em razão da solicitação do Secretário de Justiça, Família e Trabalho, do 

Conselho Estadual dos Direitos da 

otivos expostos na justificativa contida no protocolo n. 
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..................................... 

Ney Leprevost 

Secretário de Justiça, Família e Trabalho

 

 

................................ 

Ângela Christianne Lunedo de Mendonça

Chefe do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente

 

 

José Wilson de Souza 

Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e

 

 

Secretário de Justiça, Família e Trabalho  

Ângela Christianne Lunedo de Mendonça 

Chefe do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente  

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e  do  Adolescenteolescente  
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Ofício nº XX/2021-GS/SEJUF                  

Protocolo Digital nº 17.848.046

 

Assunto: Solicitação da inaplicabilidade da 

para a Infância e Adolescência (FIA/PR).

 

 

Vossa Excelência, 

 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste

n. 109, de 15 de março de 2021 não seja aplicada ao 

(FIA/PR), pelos motivos expostos na justificativa anexa, com a sugestão de que isso seja 

formalizado por meio de Termo de Declaração, a ser assinado pelo Excelentíssimo Senhor 

Governador, no evento a ser realizado na da

de Justiça do Estado do Paraná (

Sendo o que havia para o momento, renovo protestos de estima

Respeitosamente,  

 

 

Ney Leprevost 

Secretário de Estado da Justiça, Família e 

 

Excelentíssimo Senhor 

Carlos Massa Ratinho Junior 

Governador do Estado do Paraná

Nesta Capital 

 

 

GS/SEJUF                                                           Curitiba, 09 de julho

17.848.046-4 

Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n. 109

para a Infância e Adolescência (FIA/PR).  

o cordialmente, venho por meio deste solicitar que a Emenda Constitucional 

2021 não seja aplicada ao Fundo para a Infância e Adolescência 

pelos motivos expostos na justificativa anexa, com a sugestão de que isso seja 

por meio de Termo de Declaração, a ser assinado pelo Excelentíssimo Senhor 

Governador, no evento a ser realizado na data de 13 de julho de 2021 às 10 horas

de Justiça do Estado do Paraná (briefing do evento anexo).   

Sendo o que havia para o momento, renovo protestos de estima. 

Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho 

 

 

 

 

 

Carlos Massa Ratinho Junior  

Governador do Estado do Paraná  

 

09 de julho de 2021. 

Emenda Constitucional n. 109 /2021 ao Fundo 

Emenda Constitucional 

Fundo para a Infância e Adolescência 

pelos motivos expostos na justificativa anexa, com a sugestão de que isso seja 

por meio de Termo de Declaração, a ser assinado pelo Excelentíssimo Senhor 

às 10 horas, no Tribunal 
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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E TRABALHO
DIRECAO DO DEDIF

Protocolo: 17.848.046-4

Assunto: Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n.
109 ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA/PR).
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTEInteressado:

11/07/2021 15:23Data:

Ao GS/SE

Por ordem do DG e da Chefe do DPCA, encaminho o protocolado para
análise e providências, com a sugestão de que a justificativa anexa seja assinada
pelo Exmo. Sr. Secretário. Posteriormente, sugere-se que este feito seja enviado
ao Dr. Alexis, da Governadoria,com urgência.

Christine Zardo Coelho

DESPACHO
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Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.
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Ofício nº 547/2021-GS/SEJUF                                                       Curitiba, 09 de julho de 2021. 

Protocolo Digital nº 17.848.046-4 

 

Assunto: Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional nº 109/2021 ao Fundo 

para a Infância e Adolescência (FIA/PR). 

 

 

Senhor Governador, 

 

 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar que a Emenda Constitucional 

nº 109, de 15 de março de 2021 não seja aplicada ao Fundo para a Infância e Adolescência 

(FIA/PR), pelos motivos expostos na justificativa anexa, com a sugestão de que isso seja 

formalizado por meio de Termo de Declaração, a ser assinado pelo Excelentíssimo Senhor 

Governador, no evento a ser realizado na data de 13 de julho de 2021 às 10 horas, no Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná (briefing do evento anexo).   

Sendo o que havia para o momento, renovo protestos de estima. 

Respeitosamente,  

 

 

Ney Leprevost 

Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Carlos Massa Ratinho Junior  

Governador do Estado do Paraná 

Nesta Capital 
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CASA CIVIL
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL

Protocolo: 17.848.046-4

Assunto: Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n.
109 ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA/PR).
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTEInteressado:

12/07/2021 14:37Data:

Encaminhe-se o presente à Procuradoria Consultiva Junto à Governadoria
PCG/PGE.

Adriana Mulek
Centro de Apoio Operacional
da Casa Civil

DESPACHO

13
9

Assinatura Avançada realizada por: Adriana Mulek em 12/07/2021 14:43. Inserido ao protocolo 17.848.046-4 por: Julio Cesar da Silveira em: 12/07/2021 14:37.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: d8033a5f3b8d93309bb7b8dfeb6941b8.



13a
9

Documento: DESPACHO_2.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Adriana Mulek em 12/07/2021 14:43.

Inserido ao protocolo 17.848.046-4 por: Julio Cesar da Silveira em: 12/07/2021 14:37.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
d8033a5f3b8d93309bb7b8dfeb6941b8.



 

ESTADO DO PARANÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Procuradoria Consultiva junto à Governadoria 

  

 

Protocolo: 17.848.046-4 

Interessado(a/s): Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) 

Assunto: Minuta de declaração. Fundo Estadual para a Infância e Adolescência. EC 109. 
 

 

INFORMAÇÃO 

 

1. 

O Secretário Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) 

encaminha ao Governador do Estado minuta de declaração de “inaplicabilidade da 

Emenda Constitucional n.º 109, de 15 de março de 2021 ao Fundo Estadual para a 

Infância e Adolescência (FIA/PR)”. 

 

2. 

O art. 5º da Emenda à Constituição Federal nº 109 possui a 

seguinte redação: 

 

Art. 5º Até o final do segundo exercício financeiro subsequente à data da promulgação 
desta Emenda Constitucional, o superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos 
públicos do Poder Executivo, apurados ao final de cada exercício, poderá ser 
destinado à amortização da dívida pública do respectivo ente. 

 

Como se vê, o uso do superávit para o abatimento da dívida 

pública não é uma determinação, mas sim uma faculdade, uma opção permitida pela 

norma constitucional. E, não havendo obrigatoriedade, nada impede que o Governador, 

no exercício de suas prerrogativas políticas, opte, fundamentadamente, por não exercer 

essa faculdade. 
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ESTADO DO PARANÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Procuradoria Consultiva junto à Governadoria 

  

 

3. 

A minuta de declaração está fundamentada de forma 

circunstanciada. Porém, deve ter a sua redação ajustada para adequação integral aos 

parâmetros jurídicos aplicáveis. 

Explico.  

A declaração está assim redigida: 

 

DECLARO para os devidos fins, a inaplicabilidade da Emenda Constitucional n. 
109, de 15 de março de 2021 ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescên-
cia (FIA/PR), em razão da solicitação do Secretário de Justiça, Família e Traba-
lho, do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente e do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos motivos expostos 
na justificativa contida no protocolo n. 17.848.046-4. 

 

 

Há, nessa redação, dois equívocos técnicos. A um, não cabe 

ao Governador do Estado declarar a inaplicabilidade da norma constitucional. As 

disposições do art. 5º da EC 109 são sim aplicáveis ao FIA/PR. O que acontece é que, 

como descrito acima, esse dispositivo estabelece uma faculdade a ser ou não exercida 

segundo critérios políticos. 

A dois, a EC 109 é bastante extensa e trata de diversos 

assuntos. Por esse motivo, mostra-se necessário especificar qual a disposição da 

emenda o Governo do Estado não pretende aplicar ao FIA/PR. 

Por esses motivos, sugiro que a declaração seja redigida nos 

termos abaixo (ou equivalentes): 

 

DECLARO que, em razão da solicitação do Secretário de Justiça, Família 

e Trabalho, do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente e 

do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e pelos 

motivos expostos na justificativa contida no protocolo n. 17.848.046-4, o 
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ESTADO DO PARANÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Procuradoria Consultiva junto à Governadoria 

  

 

Governo do Estado do Paraná não irá alterar a destinação de superávit fi-

nanceiro do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR), fa-

cultada pelo art. 5º, da Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 

2021. 

 

4. 

Diante do exposto, observadas as ressalvas supra, o pedido 

reúne condições para ser submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado. 

 

Encaminhe-se á DG/CC. 

 

Curitiba, datado eletronicamente. 

 

(Assinado eletronicamente) 
Kunibert Kolb Neto 

Procurador do Estado 
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INFORMAÇÃO - PCG/PGE 814/2021.
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CASA CIVIL
PROCURADORIA CONSULTIVA JUNTO A GOVERNADORIA

Protocolo: 17.848.046-4

Assunto: Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n.
109 ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA/PR).
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTEInteressado:

12/07/2021 16:29Data:

1. Nos termos do artigo 49, inciso V, do Regulamento da Procuradoria-
Geral do Estado, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.709/2019, para fins de
uniformização das manifestações no âmbito da Procuradoria Consultiva junto à
Governadoria, ciente do teor da Informação retro, elaborada pelo Procurador do
Estado Kunibert Kolb Neto.

2. Ressalto que o conhecimento se restringe ao conteúdo da mencionada
Informação  jurídica,  eis  que  não  compete  ao  Procurador-Chefe  analisar  as
manifestações  técnicas  e  os  documentos  que  instruem  o  protocolado  em
epígrafe.

3. Encaminhe-se, conforme orientado na Informação mencionada.

Curitiba, assinado e datado eletronicamente.

Everson da Silva Biazon
Procurador do Estado do Paraná
Procurador-Chefe da Procuradoria Consultiva junto à Governadoria

DESPACHO
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Inserido ao protocolo 17.848.046-4 por: Maycon Vieira da Silva em: 27/09/2021 17:23.



CASA CIVIL
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL

Protocolo: 17.848.046-4

Assunto: Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n.
109 ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA/PR).
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTEInteressado:

27/09/2021 17:41Data:

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - CASA CIVIL

Publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE
Número: 11026
Data: 27/09/2021

DESPACHO
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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E TRABALHO
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO SECRETARIO

Protocolo: 17.848.046-4

Assunto: Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n.
109 ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA/PR).
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTEInteressado:

28/09/2021 09:38Data:

À SEJUF/DG

Encaminha-se o presente protocolado para conhecimento.

Após,  sugere-se o envio ao Departamento da Política da Criança e do
Adolescente.

Atenciosamente,

Maiara de Almeida Abreu
Secretaria Executiva do Gabinete/SEJUF

DESPACHO
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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E TRABALHO
DIRETORIA GERAL

Protocolo: 17.848.046-4

Assunto: Solicitação da inaplicabilidade da Emenda Constitucional n.
109 ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA/PR).
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTEInteressado:

28/09/2021 15:28Data:

Ao
SEJUF/DPCA

Restituímos os autos para ciência do DESPACHO GOVERNAMENTAL do
Senhor  Governador  do  Estado  (fls.  18-19),  com  base  na  Informação  da
Procuradoria Consultiva junto à Governadoria (fls. 14-16), em resposta ao Ofício
n0 547/2021-GS/SEJUF (fl. 12).

Após,  tendo  em  vista  o  objetivo  do  presente  protocolado,  conforme
Memorando  n0  021/2021  -  SEJUF/DPCA/DIR  (FL.  02),  sugere-se,  S.M.J.,  o
arquivamento dos autos ou demais trâmites que julgar pertinente.

Atenciosamente,

Cristiano Meneghetti Ribas
Diretor-Geral
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Assinatura Qualificada realizada por: Cristiano Meneghetti Ribas em 29/09/2021 11:41. Inserido ao protocolo 17.848.046-4 por: Sayto Carneiro Rocha da Gama e Silva
em: 28/09/2021 15:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 2349365c8dcfcd92fa63a7866b9db6e5.
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Documento: DESPACHO_8.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Cristiano Meneghetti Ribas em 29/09/2021 11:41.

Inserido ao protocolo 17.848.046-4 por: Sayto Carneiro Rocha da Gama e Silva em: 28/09/2021 15:28.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
2349365c8dcfcd92fa63a7866b9db6e5.
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