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Resumo  

 

Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, são órgãos 

fundamentais para a implementação da lei nº 8.069/1990, além de se 

constituírem espaços de participação e controle social, onde o poder público e a 

sociedade civil organizada, dialogam em condições de igualdade e exercem o 

poder deliberativo e controlador sobre as políticas públicas voltadas para a 

infância em sua instancia de atuação. Assim, considerando a municipalização da 

política de atendimento a crianças e adolescentes, o Conselho Municipal em sua 

área de atuação possui extrema relevância na garantia do acesso aos direitos. 

O presente trabalho buscou demonstrar a importância do caráter deliberador e o 

poder normativo e vinculante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CMDCA) para a política da infância no município, bem como 

levantar os fundamentos legais e requisitos que conferem a legitimidade ao 

CMDCA. Para isso, utilizou das ferramentas da pesquisa bibliográfica, para 

identificar e analisar leis, decretos, resoluções e demais normativas e 

documentos relacionadas ao objeto de estudo. 

Palavras-chave: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; Caráter deliberativo e controlador; Vinculação. 
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1. Introdução 

A promulgação da Constituição República Federativa do Brasil de 1988, 

inaugurou para a infância e a adolescência o primeiro marco jurídico que lhes 

garantiu a condição de sujeitos de direitos, com tratamento prioritário e proteção 

integral. A conquista foi resultado de uma luta que mobilizou a participação 

popular, a sociedade civil organizada e as próprias crianças e adolescentes de 

várias partes do Brasil, unidos pela conquista da inserção dos direitos da criança 

e do adolescente no texto constitucional, conforme destaca o Fórum Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - FNPETI (p. 26, 2019): 

Os movimentos sociais, as entidades e as associações em defesa da 
infância encaminharam à Assembleia Nacional Constituinte duas 
emendas populares: Criança e Constituinte e Criança Prioridade 
Nacional, que resultaram nos artigos 204 e 227 da Constituição 
Federal, os quais imprimiram uma mudança de paradigma no trato da 
infância no Brasil. 

A partir da Constituição de 1988 e da promulgação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, o Brasil deixou de seguir a “Doutrina da Situação Irregular do 

Menor” e adotou a Doutrina da Proteção Integral, estabelecendo a titularidade 

de sujeitos de direito à crianças e adolescentes, classificando-os como pessoa 

em condição peculiar de desenvolvimento, assegurando os direitos humanos 

fundamentais. Nessa perspectiva, a família, a sociedade e o Estado, devem 

somar todos os esforços possíveis para propiciar o exercício dos direitos, assim 

como proteger das violações destes.  

As mudanças legais inseridas na Constituição apontavam para um novo 

cenário da infância no Brasil.  Em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA (Lei 8.069/1990), incorporando o texto constitucional e os 

avanços propostos pela Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações 

Unidas de 1989.  

No desígnio de garantir o acesso aos direitos assegurados na lei, o 

Estatuto estabeleceu a Política de Atendimento (art. 86), as linhas de ação e as 

diretrizes da respetiva política (art. 87), onde destacam-se a municipalização do 

atendimento (art. 88, I) e a criação dos conselhos de direitos da criança e do 

adolescente, enquanto órgãos deliberativos e controladores (art. 88, II).   



A garantia da Doutrina da Proteção Integral é efetivada por meio das 

ações conjuntas que corresponsabiliza a família, a comunidade, a sociedade e 

o poder público. Com a previsão da constituição dos conselhos nas três 

instâncias de governo, bem como o próprio texto constitucional, assegurou por 

meio do artigo 204, inciso II “participação da população, através de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis.” 

Assim, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos 

do artigo 88, inciso II, possui caráter deliberativo e controlador, é composto de 

forma paritária e configura-se como instância de controle das políticas públicas 

e integra o Sistema de Garantia de Direitos (SGD). 

Posto isso, a estrutura da presente pesquisa, se baseia na seguinte 

questão: Quais os instrumentos e requisitos legais conferem ao CMDCA 

respaldo para estabelecer poder normativo e vinculante no âmbito do município? 

Tendo como objetivo geral demonstrar a importância do caráter 

deliberador e o poder normativo e vinculante do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CMDCA) para a política da infância no município.  

E objetivo específico levantar os fundamentos legais e requisitos que conferem 

a legitimidade ao CMDCA. 

A pesquisa tem como hipótese: as deliberações dos conselhos de direitos 

da criança e do adolescente vinculam as ações governamentais e da sociedade 

civil organizada para que sejam efetivados os direitos previstos no ECA. 

 

 

 

 

 



2. Metodologia 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento do presente trabalho foi 

a de pesquisa bibliográfica que “constitui o procedimento básico para os estudos 

monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre 

determinado tema.” (CERVO, BERVIAN E SILVA 2007, p.61), foi desenvolvida, 

por meio da identificação de leis e normativas relacionadas ao objeto de estudo, 

documentos de instituições públicas que atuam com o tema proposto, pesquisas 

e publicações científicas, dados eletrônicos, doutrinas e jurisprudências e a 

realização de análise teórica, a partir da análise de dados e outras informações 

colhidas que referendam as funções do CMDCA no âmbito dos municípios (GIL, 

2008). 

Buscou-se fazer o resgate histórico da história dos conselhos da criança 

e do adolescente no Brasil, origem e marcos legais, suas principais funções e 

diretrizes gerais de funcionamento. Assim compreender os ritos das 

deliberações do CMDCA que possam vincular as instituições e órgãos 

governamentais e da sociedade civil organizada imputando-lhes obrigações, 

bem como, medidas adotadas para a plena implementação do ECA a partir da 

atuação do CMDCA em articulação com o SGD no município. 

3. Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

3.1. Origem 

A partir da redemocratização do País, com a instalação do Estado 

Democrático de Direito, há a valorização e a institucionalização da participação 

popular e consequentemente do controle social, em consonância com o texto 

constitucional que passa a vigorar. Nesse contexto, os Conselhos de Direitos 

passam a existir. 

Conforme Cardoso (1994), no período de democratização ocorreu uma 
institucionalização dos movimentos sociais, que passam a ocupar 
espaços públicos, partilhando algumas responsabilidades com o 
Estado, ainda que alguns destes espaços, como os conselhos, não 
tenham obtido todo o resultado esperado. Dentro deste processo, a 
década de 90 foi marcada pela mobilização de diversos segmentos da 



sociedade, no sentido de cumprimento do disposto no ECA, tanto na 
colocação em funcionamento das instituições previstas no texto da lei, 
caso de conselhos de direitos da criança e do adolescente e conselhos 
tutelares, como na defesa de pautas para criação de políticas públicas 
destinadas a implementar determinados direitos.(CARDOSO, 1994, p. 

81-90. Apud GONZÁLEZ, p. 31, 2015) 

Os Conselhos não apenas são respostas às reivindicações sociais, mas 

se constituem a partir dos movimentos sociais, na sua história e composição. 

Destaca-se que as lutas e movimentos realizados nas décadas de 70 e 80 foram 

fundamentais para as pautas priorizadas na constituinte e subsequentemente na 

Constituição e demais leis infraconstitucionais e normas que sedimentaram a 

existência e importância dos conselhos. 

[...] o artigo 204, inciso II, determina a participação da população, por 
meio de organizações representativas, na formulação das políticas e 
no controle das ações em todos os níveis. Essas novas linhas 
reguladoras tornaram-se normas gerais para a política de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente (CF: artigo 227, par.7). A 
descentralização do poder decisório passou a ser um marco 
fundamental na conquista da democracia participativa. A partir dessa 
mudança, foi agregado ao contexto político do País um novo modelo 
de exercício da cidadania, que abrange o poder da população de 
influenciar e controlar as decisões governamentais (CONANDA, 2007, 
p.11). 

As novidades constitucionais apresentaram um enorme desafio para a 

realidade e a relação Estado, sociedade civil e gestão pública, dada a sua 

importância para a efetivação dos direitos. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em total coerência com a Constituição, garantiu a participação e o 

controle social, por meio da criação de Conselhos Direitos. 

O ECA visa a uma democracia cada vez mais beneficiada pela 
participação da cidadania organizada na formulação das políticas 
públicas, na agilização do atendimento às crianças e aos adolescentes 
e no controle das ações em todos os âmbitos. É aqui que se situa a 
importância do esforço de criação e consolidação dos CMDCAs e dos 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos diversos 
municípios brasileiros (CONANDA, 2007, p. 15) 

Destaca-se ainda que: 

[...] no período da Assembleia Nacional Constituinte surgiram duas 
articulações políticas. A Comissão Criança e Constituinte foi criada em 
1986 pelo Presidente José Sarney, por sugestão do UNICEF, reunindo 
diversos Ministérios e entidades não governamentais como OAB, 
CNBB, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial de 
Educação Pré-Escolar (OMEP) e Federação Nacional dos Jornalistas 
(FENAJ). Ela realizou seu primeiro seminário em outubro de 1986; 



organizou uma emenda popular (Emenda nº 64) apresentada à 
Assembleia Nacional Constituinte (POERNER, 1987), bem como a 
Campanha Criança Prioridade Nacional, organizada pelo Movimento 
Nacional de Meninos e Meninas de Rua e Pastoral do Menor, entre 
outros, que propôs a emenda popular 096, coletando assinaturas. 
Estas emendas foram posteriormente fundidas, levando à proposta de 
redação do Art. 227 da Constituição Federal (GONZÁLEZ, 2015, p. 29). 

Surge a responsabilidade do Poder Público de criação e implementação 

de políticas públicas que pudessem garantir a efetivação dos direitos da infância 

e a proteção integral nessa fase da vida. Assim, com o fenômeno do Estatuto 

foram criados os Conselhos de Direitos da Criança, os Conselhos Tutelares e os 

Fundos de Direitos da Criança. 

A criação dos conselhos de direitos foi definida legalmente pela 

Constituição Federal a partir dos artigos 204, 227, §7 e artigo 88, II do ECA, 

enquanto órgãos paritários e deliberativos. 

3.2. Conceito e composição dos Conselhos de Direitos 

das Criança e do Adolescente 

Os Conselhos são considerados espaços de democracia participativa, 

são verdadeiros instrumentos de interação entre o governo e a sociedade, 

conforme assevera Gohn (2007): 

Se efetivamente representativos, poderão imprimir um novo formato às 
políticas sociais, pois se relacionam ao processo de formação das 
políticas e tomada de decisões. (...) Trata-se de um novo padrão de 
relações entre Estado e sociedade porque eles viabilizam a 
participação de segmentos sociais na formulação de políticas sociais e 
possibilitam à população acesso aos espaços nos quais se tomam as 
decisões políticas (GOHN, 2007, p. 85 e 88). 

Assim se configuram enquanto órgãos públicos que institucionalizam a 

descentralização do poder e a participação da população, por meio do exercício 

de suas funções constitucionais, que se manifestam através das representações 

sociais e governamentais, atuando na formulação das políticas e no controle das 

ações em todos os níveis. Nesse sentido, vale a pena frisar que: 

Com a gestão participativa, a sociedade civil tem a possibilidade de 
deliberar sobre as políticas públicas e fiscalizar sua execução, por meio 
de debate com os entes governamentais. Pelos Conselhos, a 
sociedade civil tem o espaço para influenciar os destinos das políticas 



públicas, compartilhando sua gestão com o Poder Executivo (DIAS, 
p.37, 2012) 

Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente se configuram 

como: “órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, 

assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais”, conforme 

determina o artigo 88, II ECA.  

São órgãos públicos, imbuídos da missão institucional de exercer, 
politicamente, as opções relacionadas ao atendimento da população 
infantojuvenil; exercem atividade administrativa de governo, 
distinguindo-se, no entanto, dos demais órgãos que compõem a 
Administração Pública, na medida em que, mesmo despidos de 
personalidade jurídica própria, possuem independência e autonomia 
em relação à chefia do Poder Executivo. [...] Devem, portanto, ser 
concebidos como órgãos situados na esfera do Poder Executivo, com 
capacidade decisória em relação à infância e à juventude, a cujas 
deliberações devem se submeter todos os demais, inclusive, a chefia 
do ente federativo ao qual estiver vinculado (AMIM et al., 2019, p. 602). 

A representação popular nos Conselhos de Direitos, é definida por meio 

de processo democrático nos termos das resoluções 105 e 106/2005/Conanda, 

em que visam assegurar que a representação da sociedade civil seja 

participativa, realizada por fórum próprio, por meio de processo de escolha entre 

as entidades com atuação no território correspondente, constituídas há pelo 

menos dois anos. Respeitando ainda as vedações impostas pelas resoluções: 

Art. 11. Não deverão compor o Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no âmbito do seu funcionamento: 

I- Conselhos de políticas públicas; 

II- Representantes de órgão de outras esferas governamentais; 

III ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada do 
poder público, na qualidade de representante de organização da 
sociedade civil; 

IV- Conselheiros Tutelares no exercício da função. (Redação dada pela 
Resolução 106, de 17.11.2005) 

Parágrafo único. Também não deverão compor o Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do disposto neste 
artigo, a autoridade judiciária, legislativa e o representante do 
Ministério Público e da Defensoria Pública, com atuação no âmbito do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em exercício na Comarca, 
foro regional, Distrital ou Federal. CONANDA (Art. 11, Res. 105/2005) 



Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, são órgãos 

públicos de natureza estatal especial, deliberativos cuja finalidade é fazer 

cumprir os direitos previstos no ECA.  Cumpre destacar que a função de 

conselheiro é considerada de interesse público relevante e não é remunerada. 

3.3. Função 

  Os conselhos têm suas funções definidas de forma geral, pela 

Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas 

normativas do Conanda e pelas leis de criação em cada uma das instâncias 

sendo comum a todos o papel de deliberador e controlador voltadas para as 

políticas públicas da infância, assim definem as resoluções 105 e 106 do 

CONANDA: 

§ 1º. Incumbe ainda aos Conselhos de que trata o caput deste artigo 
zelar pelo efetivo respeito ao princípio da prioridade absoluta à criança 
e ao adolescente, conforme o previsto no art. 4º, caput e parágrafo 
único, alíneas «b», «c» e «d», combinado com os arts. 87, 88 e 259, 
parágrafo único, todos da Lei nº 8.069/90, e no art.227, caput, da 
Constituição Federal (CONANDA (Art. 1°, §1° Res. 105/2005). 

Observa-se que os Conselhos de Direito da Criança, tem caráter 

deliberativo, originando-se enquanto órgão necessário e relevante nas 

definições das políticas a que se destina em cada um dos níveis em que se 

encontram. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) tem suas atribuições e funções definidas na lei Federal nº 

8.242/1991, cabendo ao Conselho: 

I - elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente, fiscalizando as ações de 
execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas 
nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente); 

II - zelar pela aplicação da política nacional de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente; 

III - dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, aos órgãos estaduais, municipais, e 
entidades não-governamentais para tornar efetivos os princípios, as 
diretrizes e os direitos estabelecidos na Lei nº 8.069, de 13 de junho de 
1990; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#art88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#art88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm


IV - avaliar a política estadual e municipal e a atuação dos Conselhos 
Estaduais e Municipais da Criança e do Adolescente; 

V - (Vetado) 

VI - (Vetado) 

VII - acompanhar o reordenamento institucional propondo, sempre que 
necessário, modificações nas estruturas públicas e privadas 
destinadas ao atendimento da criança e do adolescente; 

VIII - apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos da 
criança e do adolescente, com a indicação das medidas a serem 
adotadas nos casos de atentados ou violação dos mesmos; 

IX - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária 
da União, indicando modificações necessárias à consecução da 
política formulada para a promoção dos direitos da criança e do 
adolescente; 

X - gerir o fundo de que trata o art. 6º da lei e fixar os critérios para sua 
utilização, nos termos do art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990; 

XI - elaborar o seu regimento interno, aprovando-o pelo voto de, no 
mínimo, dois terços de seus membros, nele definindo a forma de 
indicação do seu Presidente 

  O Estatuto aponta ainda as seguintes responsabilidades aos 

Conselhos Municipais: 

● Registrar e manter o registro das inscrições e suas alterações das 

Entidades governamentais e não governamentais e programas que 

realizam atendimento a crianças e adolescentes no município, nos termos 

dos artigos 90 e 91; 

● Acessar os dados que tratam de ameaça ou violação de direitos 

infantojuvenis “que permitam reduzir o número de crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de 

permanência em programa de acolhimento” (de acordo com o disposto no 

art. 101, §12); 

● Definição de critérios de utilização dos recursos do Fundo da Infância, 

conforme artigo 260, §2º e emissão de recibos em favor de doador em 

conformidade ao que preconiza o artigo 260-D; 

● Aquelas previstas no artigo 260-I, ECA.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#art260
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#art260


As legislações e normativas em vigor, reforçam o caráter deliberativo e o 

controlador, quanto ao primeiro será tratado de forma exclusiva no próximo 

tópico.    

 O papel Controlador exercido pelos Conselhos por meio do 

acompanhamento, avaliação e monitorando as ações públicas de promoção e 

defesa de direitos de crianças e adolescentes, e seu papel normativo, 

deliberando, através de normas, recomendações e orientações. 

Quanto ao Controle Social na proteção dos direitos infanto-juvenis, o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), por 

meio da Resolução 113/2006 estabeleceu o Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente com a seguinte competência: 

Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente promover, defender e controlar a efetivação dos direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos, em 
sua integralidade, em favor de todas as crianças e adolescentes, de 
modo que sejam reconhecidos e respeitados como sujeitos de direitos 
e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento; colocando-os a 
salvo de ameaças e violações a quaisquer de seus direitos, além de 
garantir a apuração e reparação dessas ameaças e violações. 
(CONANDA, 2006, art. 1º) 

Neste contexto legal, os Conselhos dos Direitos da Criança são 

ferramentas de controle social, mediante suas atribuições conferidas em leis. É 

importante ressaltar, que o artigo 21 da resolução 113/2006/CONANDA, dispõe:  

Art. 21. O controle das ações públicas de promoção e defesa dos 
direitos humanos da criança e do adolescente se fará através das 
instâncias públicas colegiadas próprias, onde se assegure a paridade 
da participação de órgãos governamentais e de entidades sociais, tais 
como: 

I - conselhos dos direitos de crianças e adolescentes; 

II - conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas; 
[...] 

Parágrafo único. O controle social é exercido soberanamente pela 
sociedade civil, através das suas organizações e articulações 
representativas. (CONANDA, 2006, art.21) 



Assim, possuem responsabilidades necessárias de controle social, que 

viabilizem o bom funcionamento das políticas públicas de promoção e defesa 

desenvolvidas pelo Sistema de Garantia de Direitos. 

 

4. O poder normativo e vinculante do CMDCA 

A Constituição por meio dos artigos 204, I e 227, §7°, já supracitados, 

assim como ECA em total concordância constitucional, definiu os conselhos 

municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente e 

conferiu uniformemente a prerrogativa legal de órgão deliberativo e controlador. 

As normativas do Conanda, bem como as leis federais, direcionam para 

que os estados e municípios criem seus próprios conselhos dos direitos da 

criança e do adolescente em seus níveis de gestão. 

Assim, a constituição dos conselhos na esfera do município depende da 

regulamentação local, situação que não é facultativa, mas obrigatória em 

cumprimento às normas federais.  

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como 

os demais níveis de conselho, detém a função deliberativa, prevista nas leis já 

citadas bem como nas Resoluções do Conanda. Sobre o tema, Digiácomo 

(2020) esclarece quanto a função deliberativa: 

“deliberar (diga-se: definir; decidir) quais as políticas de atendimento 
que deverão ser implementadas em prol da população infantojuvenil 
(ou seja, quais as “estratégias” serão empregadas, a partir de ações 
articuladas entre os diversos órgãos, programas e serviços existentes 
- ou a serem criados - no sentido da efetivação dos direitos 
assegurados pela lei, e em última análise pela Constituição Federal, a 
crianças, adolescentes e suas respectivas famílias). (DIGIÁCOMO, 
p.158. 2020) 

Uma vez que o ECA determina a municipalização do atendimento, significa 

dizer que a implementação das políticas de atendimento deve acontecer de forma 

descentralizada e de acesso no município onde estão as crianças, adolescentes e suas 

famílias. Para que isso ocorra da melhor forma, o CMDCA tem papel importantíssimo:  



“O Município deve, enfim, por intermédio do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, definir a sua política de 
atendimento aos direitos infantojuvenis, de modo a desenvolver ações, 
programas e serviços especializados em sua base territorial, 
permitindo assim o atendimento das crianças e adolescentes” junto à 
sua família e com o apoio da comunidade local (conforme previsto nos 
arts. 4º, caput; 88, inciso VI e 100, caput, do ECA). (DIGIÁCOMO, 
p.158. 2020) 

Na esfera em que se encontra o Conselho no uso de suas atribuições, este 

deve formular e propor políticas públicas na sua área de atuação (art. 204, II e 227, §7º 

CF) que garantam o acesso aos direitos e reduzam as vulnerabilidades sociais de 

crianças e adolescentes, bem como, editar normas e resoluções, conforme as 

atribuições já mencionadas e as conferidas na lei que o criou. 

As resoluções expedidas pelo Conanda e demais conselhos estaduais e 

municipais possuem aplicação subsidiária e de caráter suplementar a legislação federal 

e local, no estrito uso do poder normativo afeto aos conselhos pelo texto constitucional 

o que não deve ser confundido com o papel legislador. Os conselhos exercem o papel 

de formulador e deliberador, na qualidade de órgãos públicos de natureza estatal 

especial, colegiados paritariamente, com atribuição de características gerais, dentre 

elas deliberar sobre temas de sua gerência de alcance limitado ao seu âmbito de 

atuação, não contrariando a lei nem criando obrigações, proibições e penalidades previa 

e legalmente estabelecidas. 

Considerando que os conselhos são espaços legítimos, suas decisões 

possuem autonomia de natureza constitucional, se configurando como atos da própria 

Administração Pública, já que integram o colegiado deliberativo os representantes do 

poder público, indicados pelo Executivo “a fim de garantir a participação de agentes com 

disponibilidade e capacitação técnica compatíveis com a função e capazes de contribuir, 

efetivamente, para o exercício das atribuições do colegiado” (TAVARES. p.606, 2019).  

Assim, as decisões estabelecidas em sede de conselho, representam atos da 

própria Administração Pública, portanto, vinculando os gestores públicos as 

determinações colegiadas, tornando o seu descumprimento passível de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa que atentem contra os 

princípios da administração pública, conforme o caso concreto. 

 

4.1 Da Vinculação das Decisões  



A função deliberativa do conselho é uma atribuição constitucional (art. 
204, II, CF), suas decisões geram obrigações aos órgãos que se encontra no 
mesmo nível de atuação, consoante designa a Resolução 105/2005/Conanda, 
artigo 2º: 

§ 2º. As decisões do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no âmbito de suas atribuições e competências, vinculam 
as ações governamentais e da sociedade civil organizada, em respeito 
aos princípios constitucionais da participação popular e da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente. 

§ 3º. Em caso de infringência de alguma de suas deliberações, o 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente representará ao 
Ministério Público visando à adoção de providências cabíveis, bem 
assim aos demais órgãos legitimados no art. 210 da Lei nº 8.069/90 

De igual modo a Resolução 113/2006 do Conanda, ratifica:  

Art. 23. Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente deverão 
acompanhar, avaliar e monitorar as ações públicas de promoção e 
defesa de direitos de crianças e adolescentes, deliberando 
previamente a respeito, através de normas, recomendações e 
orientações. 

§ 1º As deliberações dos conselhos dos direitos da criança e do 
adolescente, no âmbito de suas atribuições e competências, vinculam 
as ações governamentais e da sociedade civil organizada, em 
respeito aos princípios constitucionais da participação popular, da 
prioridade absoluta do atendimento à criança e ao adolescente e da 
prevalência do interesse superior da criança e do adolescente, 
conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. (grifos nossos) 

As legislações apontam para a validade jurídica das decisões do Conselho 

Municipal dos direitos da criança e do adolescente, inclusive diante do 

questionamento judicial de suas decisões. O que corrobora o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema, conforme os julgados a seguir.  

As decisões a seguir demonstram na prática o que prevê o artigo 2°, §3º 

da Resolução 105/2006 do Conanda, quando da vinculação das normas 

editadas pelo CMDCA em relação ao organizações governamentais e não 

governamentais, bem como do papel do Ministério Público em zelar pelos 

interesses sociais nos termos do artigo 129 da Constituição.  

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA ATO 

ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO. 1. Na 

atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do Judiciário, 

autoriza que se examinem, inclusive, as razões de conveniência e 

oportunidade do administrador. 2. Legitimidade do Ministério 



Público para exigir do Município a execução de política específica, 

a qual se tornou obrigatória por meio de resolução do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 3. Tutela 

específica para que seja incluída verba no próximo orçamento, a fim 

de atender a propostas políticas certas e determinadas. 4. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 493811 SP 2002/0169619-5, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/11/2003, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.03.2004 p. 236RDDP 

vol. 14 p. 120) 

APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL - LEI DO MUNICÍPIO - 

COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE APENAS PARA FORMULAÇÃO 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUANTO A MATÉRIA - CARÁTER 

SUPLETIVO DA NORMA MUNICIPAL - RESOLUÇÃO Nº 105/2005 

DO CONANDA QUE FIXA O CARÁTER VINCULATIVO DAS 

DELIBERAÇÕES DOS CONSELHOS - REDUÇÃO DA ASTREINTE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Nos termos do art. 2º, § 

2º da Resolução nº 105/2005 do CONANDA, as deliberações de 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente possuem caráter 

vinculante no âmbito de sua competência. Destarte, a deliberação do 

Conselho Municipal vincula o Município a adotar as providências 

que nele constarem, não havendo justificativa plausível a escora 

em argumento de que lei municipal não prevê tal natureza nas 

decisões do referido órgão. Dada a repercussão do fato discutido, a 

astreinte deve ser mantida como forma de coagir o Município a adotar 

medidas de contenção previstas no projeto encabeçado pelo Conselho 

Municipal, devido a expressiva quantidade de adolescentes grávidas 

na localidade, entretanto, devendo ser reduzida face a exclusão do 

Ente Estadual na responsabilidade. (TJ-MS - APL: 

00067003620118120021 MS 0006700-36.2011.8.12.0021, Relator: 

Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2013, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2013) grifou-se 

Veremos a seguir os instrumentos adotados pelos conselhos municipais 

e os requisitos necessários para validade de sua atuação, a partir da análise da 

Lei de criação e Regimento Interno do CMDCA São Luís/MA. 

 



4.2. Análise dos Instrumentos legais do CMDCA – São Luís 

 É importante reafirmar que no âmbito do município existe um único 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado por lei 

municipal, com a definição de suas atribuições em consonância com as 

normativas federais, previsão estrutura técnica, administrativa e institucional 

necessárias ao seu funcionamento, assim também como a previsão dos custeios 

ou reembolso das despesas decorrentes de transporte, alimentação e 

hospedagem dos membros do CMDCA, titulares ou suplentes, para que possam 

participar de reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como de eventos e 

solenidades nos quais devam representar oficialmente o Conselho (Conanda, 

res. 105/2005, art. 3º e 4º). 

4.2.1 Lei Municipal nº 3.131 de 27 de maio de 1991 e seus 

aspectos deliberativos  

 Inicialmente, cumpre informar que a lei em epígrafe teve sua promulgação 

aproximadamente 10 meses após a regulamentação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente que foi sancionado em 13 de julho de 1988 e antes da 

constituição do Conanda, que foi regulamentada em outubro de 1991, 

destacando-se o pioneirismo municipal na edição da norma, dada a relevância 

do tema e atuação dos movimentos sociais de São Luís e do Estado do 

Maranhão envolvidos na pauta nacional, a lei 3.131  sofreu alteração pela lei 

promulgada (municipal) nº165 de 31 de março de 2004.   

 Quanto aos aspectos constitucionais regidos pelos artigos 204, II e 227, 

§7º, a lei municipal nº 3.131 /1991 alterada pela LP 164/2004 ao criar o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís no artigo 9º, 

garantiu o status de “ órgão deliberativo e controlador da política de 

atendimento, [...]vinculado ao órgão responsável pela execução da política de 

assistência social do Município”. De igual modo assegurou a participação da 

população, por meio de organizações representativas, segundo dispõe o artigo 

11:  



Art. 11 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente terá 14 (quatorze) membros, respeitada a composição 
paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil, nos termos do 
artigo 88, inciso II, da Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e Adolescente), distribuídas da seguinte forma: 
(alterado pela LP nº. 165/04); 

I - 06 (seis) representantes do Poder do Executivo Municipal; e 01 (um) 
representante do Poder Legislativo Municipal; (alterado pela LP nº. 
165/04);  

II - 07 (sete) representantes de Entidades, Associações ou 
Organizações não-governamentais, que se destinem à defesa ou 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

§ 1º - Os representantes do Poder Executivo Municipal, titulares e seus 
respectivos suplentes, serão indicados pelo órgão a que 
pertencem.(acrescentado pela LP nº. 165/04); 

§ 2º - O representante do Poder Legislativo será indicado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores; 

§ 3º - A sucessão dos componentes representantes da Sociedade Civil 
no Conselho será disciplinado em Fórum próprio; 

Art. 12º - A composição do Conselho deverá ser dividida 
proporcionalmente, metade para a representação dos órgãos oficiais e 
das entidades e movimentos da sociedade civil. 

Art. 13 - Cada conselheiro titular terá 01 (um) suplente, escolhido 
simultaneamente com ele e pelo mesmo procedimento e atendidas as 
mesmas exigências 

 Observa-se que a lei de criação garantiu as atribuições quanto a 

formulação das políticas e o controle das ações, bem como a participação da 

população. No entanto estabeleceu assento ao legislativo municipal situação que 

conflita com as normas vigentes, “a impossibilidade de, na ala governamental, 

ser o colegiado composto de representantes dos Poderes Legislativo, e 

Judiciário, ou, ainda, do Ministério Público” (Amim et al., 2019, p.602), em razão 

da regulamentação da Resolução 106/2006 do Conanda que altera a Resolução 

n.º 105, de 15 de julho de 2005, especificamente no artigo 11, parágrafo único.  

 Quanto ao que preconiza o ECA, é possível afirmar que a legislação 

municipal previu todas as atribuições impostas ao conselho municipal, conforme 

já descritas anteriormente (item 3.3 Função), assim como conferiu ao CMDCA 

de São Luís/MA outras prerrogativas que reafirmam seu papel deliberador e 

formulador no âmbito municipal, conforme elencadas no incisos do artigo 11, 

descritos a seguir: 



I - formular e deliberar sobre a política municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, fixando prioridades para a consecução das 
ações, assim como avaliando e controlando seus resultados; [...]III - 
opinar nas formulações das políticas sociais básicas, podendo 
estabelecer as prioridades a serem incluídas no planejamento da 
Administração Municipal, em tudo a que se refira ou que possa afetar 
as condições de vida da criança e do adolescente; IV - estabelecer 
critérios, formas e meios de fiscalização das iniciativas que envolvam 
crianças e adolescentes e que possam afetar seus direitos; [...] VI - 
inscrever os programas a que se refere o inciso anterior das entidades 
governamentais e não-governamentais que operam no município, 
visando a cumprir as normas constantes do referido Estatuto; [...] VII - 
regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar as providências 
necessárias para o processo de escolha e posse dos membros do (s) 
Conselho(s) Tutelar (es) do Município, nos termos do art. 139, da Lei 
nº 8.069/90 alterada pela Lei federal nº 8.242/91;[...] X - manifestar-se 
e opinar quando da implantação de equipamentos sociais, iniciativas e 
proposições relacionadas à criança e ao adolescente no município; XI 
- propor modificações nas estruturas da Coordenadoria e Órgãos da 
Administração ligados à promoção, proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente; [...] XIV - opinar sobre o orçamento municipal 
destinado à assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e 
lazer, entre outras, bem como ao funcionamento dos Conselhos 
Tutelares, indicando as modificações necessárias à consecução da 
política formulada; XV - opinar sobre a destinação de recursos e 
espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer 
voltadas para a infância e a juventude; XVIII - mobilizar a opinião 
pública no sentido da indispensável participação da comunidade na 
solução dos problemas da criança e do adolescente; [...] XIX - 
incentivar a capacitação e o aperfeiçoamento de recursos humanos 
necessários ao adequado cumprimento da Lei Federal nº. 8.069, de 
13.07.90; XX - deliberar sobre a conveniência e oportunidade de 
implementação de programas e serviços a que se referem os incisos I 
e II do artigo 2º desta Lei, bem como sobre a criação de entidades 
governamentais e/ou realização de consórcio intermunicipal 
regionalizado de atendimento; [...] XXIV - propor, sempre que 
necessário, a alteração da Legislação em vigor, para o atendimento 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, encaminhando-a às 
autoridades competentes.  

 As competências citadas acima, são prerrogativas previstas na lei 

municipal, além daquelas estipuladas pela lei federal 8.069/1990 e resoluções 

do Conanda.  

 A legislação municipal, potencializa o papel controlador e deliberativo do 

CMDCA, tornando-o órgão vital para a política da infância, quanto a formulação 

da política da infância e implementação de programas e serviços (art. 11, I, II, 

XX) e a  coordenação do processo de escolha do conselhos tutelares bem como 

opinar sobre seu funcionamento (art. 11, VII, XIV). Contudo, se faz necessário 

revisões que harmonize integralmente lei local com as normas nacionais atuais. 

Sobre essa necessidade revisão, o CMDCA já iniciou esse processo de 

adequação de suas normas, estabelecendo como ação prioritária no seu plano 



anual de trabalho para o exercício 2022 publicado por meio da resolução nº 

57/2021/CMDCA-SL.  

4.2.2 Regimento Interno, decreto nº 30.527 e seus aspectos 

deliberativos 

O regimento interno é instrumento que normatiza a organização e 

funcionamento da instituição, devendo está em concordância com as leis e 

demais normativas que regem o conselho, a resolução nº116/2006 do Conanda, 

define que o documento “compõe-se de normas de organização e funcionamento 

interno dos Conselhos, não gerando direitos e vantagens em favor dos 

conselheiros e obrigações para terceiros”, sobre o assunto discorre:  

O regimento interno deve ser elaborado e aprovado pelo próprio 
Conselho. Como todo ato administrativo, o regimento interno não pode 
exceder os limites do que já é previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e na lei de criação do Conselho e demais normativas de 
hierarquia superior.  

As disposições do artigo 14 da Resolução nº 105/2005 do Conanda 
visam garantir o funcionamento democrático dos Conselhos, os 
princípios da colegialidade e representatividade, evitando o arbítrio. 
(Conanda res. 106/2005, p.5) 

O Regimento Interno em vigor no CMDCA de São Luís, é instituído pelo 

Decreto nº 30.527/2007, e em consonância com as leis e normativas federais e 

locais, define no artigo 2º o Conselho de Direito como “órgão deliberativo, 

formulador e controlador das diretrizes gerais da política de promoção e defesa 

dos direitos da Criança e do Adolescente”.  Ratifica as competências do CMDCA, 

a composição paritária com a definição das representações conforme regidas na 

lei municipal e dispõe sobre as normas que disciplinam a função do conselho, 

conselheiros e equipe técnica, bem como ocorrerá o processo de escolha de sua 

diretoria executiva.  

A definição da periodicidade das reuniões é um passo necessário para 

legalidade da atuação e validação das assembleias, seguidas dos quórum 

mínimo de aprovação das decisões, o prazo de convocação deve ser cumprido 

na forma regimental. Convém lembrar, que o artigo 260, I do Estatuto da Criança 

e do Adolescente apresenta a obrigatoriedade do calendário de reuniões.  No 



regimento interno do CMDCA-SL a periodicidade das reuniões está estipulada 

na forma mensal, sendo realizada na “segunda quarta-feira de cada mês”, 

consoante resolução nº 51/2021/CMDCA-SL, de acordo com o artigo 10 do 

decreto municipal.   

O Plenário reunir-se-á em Assembleia, mensalmente, em caráter 
ordinário, conforme calendário anual previamente aprovado e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente, por 
iniciativa própria, ou a requerimento de no mínimo 1/3 (um terço) de 
seus membros, com o mínimo de cinco dias de antecedência 

A forma de condução dos trabalhos, bem como forma de acesso público 

as assembleias, estão fixadas nos artigos 11 e 12:  

11, § 2° As Assembleias instalar-se-ão com pelo menos 1/3 (um terço) 
e deliberarão com a metade mais um de seus membros.  

§ 3° As Assembleias serão presididas pelo presidente do CMDCA, seu 
substituto regimental, ou pelo presidente interino escolhido entre os 
titulares do conselho 

Art. 12. As Assembleias do CMDCA serão públicas, podendo os 
presentes fazer uso da palavra, desde que o Plenário assim tenha 
decidido, no início da assembleia. 

O quórum necessário para a aprovação das deliberações é o ponto 

fundamental para a validade das decisões, e estão definidos conforme as pautas, 

nos artigos 11, §2º e 13: 

Art. 11. 

§ 2° As Assembleias instalar-se-ão com pelo menos 1/3 (um terço) e 
deliberarão com a metade mais um de seus membros. 

Art. 13. As deliberações das Assembleias do CMDCA sobre aprovação 
ou alteração do Regimento Interno, Orçamento e Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, serão com o quórum de no 
mínimo dois terços de seus membros e nas demais matérias pela 
maioria simples de votos dos presentes. 

É possível ainda que sejam tomadas decisões em Ad referendu do 

plenário, pela diretoria como define o artigo 22, IV do regimento.  

4.3.3. Instâncias deliberativas no CMDCA 

Os conselhos possuem uma estrutura organizacional conforme definida 

nos seus regimentos e leis de criação, onde são firmados a composição da 



diretoria que tem natureza administrativa e de representatividade institucional, 

no CMDCA São Luís, o regimento (decreto municipal nº 30.527/2007), determina 

a composição e as atribuições do corpo diretivo: 

Art. 22. A Diretoria Executiva é composta de: Presidente, Vice-
Presidente, Secretário e Tesoureiro e a ela compete coletivamente: 

1 - Zelar pelo funcionamento do Conselho; 

II - Elaborar a pauta e convocar as Assembleias Gerais; 

III — Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno; 

IV — Deliberar ad referendum da Assembleia Geral; 

V - Administrar o Conselho e o seu quadro de funcionários; 

VI — Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias desta 
instância. 

Art. 23. Os membros da Diretoria Executiva são eleitos dentre os 
membros titulares do CMDCA na primeira reunião após o ato de posse 
para cumprir mandato de 2 (dois) anos, permitida urna recondução. 

Quantas as instâncias deliberativas no CMDCA, as Comissões Temáticas 

são consideradas necessárias para o aprofundamento das pautas, divergências 

e discussões a respeito dos objetos a serem tratados nos plenários, possuindo 

as seguintes competências, (artigo 29) “estudar, analisar, opinar e emitir parecer 

sobre matéria que lhes for distribuída e assessorar o Plenário em suas reuniões, 

na área de sua atribuição”.  

O plenário do conselho é a instância máxima, conforme assevera o artigo 

10, do Decreto Municipal nº 30.527/2007: “O Plenário, instância soberana e 

deliberativa do CMDCA, é composto pelo conjunto de membros titulares do 

Conselho, ou respectivos suplentes, no exercício pleno de seus mandatos.” São 

por meio das decisões do plenário que ocorrem a aprovação das propostas de 

políticas públicas, planos, recomendações, resoluções, dentre outras.  

As reuniões de plenário devem cumprir os ritos regimentais, respeitando 

o calendário estabelecido e o tempo mínimo para envio das convocações, a 

definição de pautas, assim como a solicitação de inclusão de matérias de forma 

prévia ou em caráter de urgência, as formas de votação das pautas e os 

encaminhamentos das deliberações.  



No regimento interno do CMDCA-SL, foram fixadas as seguintes regras: 

definição de calendário de anual das assembleias ordinárias (artigo 11), envio 

das pautas das reuniões ordinárias com o mínimo de setenta e duas horas de 

antecedência (artigo 17), reuniões extraordinárias poderão ser convocadas com 

a precedência de 05 dias. As pautas são definidas pela diretoria executiva 

(artigos 15, 22, II) ou por solicitação prévia e escrita de qualquer conselheiro (art. 

16); a inserção de assuntos urgentes na pauta, será submetido ao plenário em 

assembleia (art. 16, parágrafo único); existência de quórum mínimo (artigos 11, 

§2ª e 13); sistema de votação explícita (artigo18); publicação da das decisões 

(artigos 14 e 18, parágrafo único).  

A efetividade do conselho de direitos no município, perpassa pela sua 

constituição legal,  pelo processo de escolha e nomeação dos seus membros de 

forma paritária, pela estrutura mínima de funcionamento, a elaboração e 

regulamentação do seu regimento interno, definição da sua diretoria, a definição 

do calendário de reuniões, da existência de quórum necessário para deliberação, 

da publicação de seus atos normativos e dos devidos encaminhamentos junto 

aos órgãos integrantes da política de atendimento.  

 

5. CONCLUSÃO 

É irrefutável a transformação jurídica iniciada pela Constituição de 1988 

para a história da infância e dos movimentos sociais no Brasil, sobretudo a 

mudança de concepção social sobre as crianças e adolescentes de todas as 

classes sociais, cidadãos titulares de direitos e não apenas de deveres, que 

passam a ser protegidos pela égide da Doutrina da Proteção Integral.  

A criação dos conselhos de direitos nas diversas esferas de governo, 

fortaleceu a atuação da sociedade e do poder público na garantia do que 

estabelece o ECA, sobretudo nos municípios, fazendo valer a participação 

popular na formulação das políticas públicas e no controle social. A 

previsibilidade dessas garantias em lei, não significa dizer que tudo que está 



previsto, seja efetivo, mas que já se tem previsão legal para exigir o seu 

cumprimento.  

Os conselhos municipais possuem um papel importantíssimo na garantia 

dos direitos previstos no ECA, e precisam estar fortalecidos para atingir 

plenamente suas finalidades, as legislações precisam estar alinhadas em todas 

as esferas. É preciso atenção dos gestores públicos quanto ao pleno 

funcionamento dos conselhos, garantindo a estrutura de funcionamento 

adequada.  

Cabe ressaltar que apesar da vinculação administrativa, que garanta ao 

conselho estrutura de funcionamento, este não tem relação de subordinação 

com a gestão municipal. Conforme visto, nas legislações apresentadas, em 

determinadas ocasiões, o poder executivo será vinculado às decisões do 

conselho para o estrito cumprimento do dever legal em razão da garantia da 

política de atendimento a crianças e adolescentes.  

As representações com assento nos conselhos precisam garantir o 

compromisso de conselheiros para o engajamento com a pauta da infância. 

Sejam os representantes governamentais ou das entidades da sociedade civil, 

precisam atuar institucionalmente na qualidade de conselheiros de direitos, 

manejando da melhor forma a relação paritária sociedade e poder público, para 

efetivar uma gestão que torne possível o acesso as políticas voltadas para a 

infância e adolescência a todos no município. 

Os conselhos de direitos têm essa prerrogativa constitucional, de zelar 

pela garantia do ECA junto as gestões públicas no nível em que se encontram, 

desempenhando ora o papel de formulador de políticas, ora o papel de 

fiscalizador das ações destes.  

Crianças e adolescentes estão entre as populações mais violentadas e 

negligenciadas no país, apesar de mais de três décadas de consolidação de uma 

política, ainda se faz necessário o comprometimento dos atores, para a 

reafirmação e manutenção dos direitos conquistados até aqui.  



Nesse contexto, os conselhos de direitos têm papel preponderante, em 

deliberar e controlar as políticas e propor medidas de prevenção e intervenção 

que reduzam as vulnerabilidades sociais em face de crianças e adolescentes.  
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