
Exmo Sr. Presidente, Exm Sr. Relator, Exmas ministras e ministros que integram
essa Corte Suprema.

Meu nome é Ana Claudia Cifali e represento, na qualidade de amicus curiae, o
Instituto Alana, organização da sociedade civil que tem como missão honrar a
criança.

Sobre o tema em debate, gostaríamos de ressaltar que:

Em primeiro lugar: O acesso de crianças e adolescentes à internet é

profundamente desigual no Brasil. Pesquisas apontam que cerca de 3 milhões

de brasileiros entre 9 e 17 anos não possuem acesso à internet. Ainda, mais de 16

milhões de viviam, em 2019, em domicílios com condições de acesso precárias e

insuficientes para o ensino remoto1. Este cenário confere ao Brasil a pior colocação

no ranking mundial de número de computadores por estudante e a

quinquagésima segunda posição no fator conectividade das escolas2.

Em segundo lugar - O acesso à internet é um direito humano e

fundamental de crianças e adolescentes. E, a Constituição Federal define, em

seu artigo 1º, inciso II, a cidadania como um dos princípios fundantes do Estado

Democrático de Direito. E atualmente a internet é um espaço de exercício de

direitos e da cidadania em diferentes formas: educação, participação, acesso à

informação e exercício da liberdade de expressão. Reforçam essa noção o Marco

Civil da Internet –, artigos 4º e 7º, bem como inúmeros documentos da

Organização das Nações Unidas.

2 Folha. Brasil tem a pior proporção de computador por aluno entre países testados no
Pisa. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/09/brasil-tem-a-pior-proporcao-de-computa
dor-por-aluno-entre-paises-testados-no-pisa.shtml. Acesso em: 29/07/2021.

1 CGI.BR. Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC
Kids Online Brasil 2019. Disponível em:
<https://cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-da-internet-por-criancas-e-adolescen
tes-no-brasil-tic-kids-online-brasil-2019/>.
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Vale lembrar que os direitos de crianças e adolescentes gozam de

absoluta prioridade por força do dever constitucional disposto no artigo 227 da

Carta Magna. Ainda, conforme o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente,

essa prioridade se materializa enquanto preferência na formulação e execução de

políticas públicas, bem como na destinação privilegiada de recursos. Ou seja,

crianças deveriam estar sempre em primeiro lugar tanto nas políticas como nos

orçamentos públicos, e essa foi a escolha que fizemos enquanto sociedade.

Em terceiro lugar: A inclusão digital é a base para a educação. Pesquisas

apontam a importância do acesso à internet para o desenvolvimento da

educação3, ampliando seu alcance, capacitando profissionais e oferecendo

materiais pedagógicos e acesso à conhecimentos antes restritos às bibliotecas

físicas.

No âmbito da pandemia, destaca-se a pesquisa realizada pelo Instituto

Geledés no município de São Paulo sobre a educação de meninas negras, na qual

constatou-se a ineficiência do ensino remoto para essa parcela da população,

uma vez que a maior parte dela não possui equipamentos adequados para a

realização das atividades escolares.

Nesse sentido, reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que

atendam aos direitos de crianças e adolescentes, inclusive fora do período da

pandemia, priorizando o investimento público na promoção da justiça social, da

equidade e da inclusão é a diretriz que deve guiar a atuação estatal.

Em quarto lugar - O Comentário Geral N. 25 do Comitê sobre os Direitos da

Criança da ONU, o qual detalha a Convenção sobre os Direitos da Criança,

ratificada pelo Brasil, dispõe que é obrigação dos Estados Partes mobilizar,

alocar e utilizar recursos públicos para implementar de legislação que

aprimore a inclusão digital.

3 UNICEF. The State of the world's children 2017. Children in a Digital World. 2017.
Disponível em: <https://www.unicef.org/media/48601/file>.

https://www.unicef.org/media/48601/file


Ainda, de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 9 da

Agenda 2030, garantir a igualdade de acesso à tecnologias é crucial para

promover a informação e o conhecimento para todos.

Por fim, seja na imposição de obrigações para a proteção da saúde da

criança, seja para garantia do direito à educação ou em determinação de

adequações na estrutura de assistência à criança ou adolescente com deficiência,

este Egrégio Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no

sentido de que não viola a separação de Poderes a imposição de obrigações ao

administrador público, quando isso ocorrer para a realização de obrigação

constitucionalmente estipulada. Nesse caso, é extremamente legítimo que o

legislador, a quem compete em última análise, repartir as receitas públicas frente

às muitas necessidades estatais, ter elegido essa ação prioritária, viabilizando o

acesso dos alunos à internet, para permitir a prestação do serviço educacional no

contexto pandêmico e com alguma qualidade.

Assim, a chamada lei da conectividade, ao buscar promover o amplo acesso

à internet aos alunos e professores da educação básica pública, une-se às

disposições legais nacionais e internacionais em prol da realização dos direitos

fundamentais de crianças e adolescentes, bem como se aproxima dos propósitos

institucionais deste Egrégio Supremo Tribunal Federal de alinhamento com as

diretrizes transnacionais da agenda global, com a Constituição brasileira e com os

valores da nossa sociedade.

Assim, defendemos a improcedência desta ação para garantir a inclusão

digital de crianças, adolescentes e seus professores, pois isso significa garantir o

cumprimento de seus direitos fundamentais, especialmente à educação,

cumprindo o determinado pela Constituição Federal e possibilitando que a

distância determinada pelas desigualdades socioeconômicas que marcam as

diferentes infâncias brasileiras sejam, assim, diminuídas.

Obrigada.


