
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL DA ___ª  VARA FEDERAL DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

Controle Social – Conselhos municipais e controle social
O controle social pode ser feito individualmente, por qualquer cidadão, ou por um grupo  
de  pessoas.  Os  conselhos  gestores  de  políticas  públicas  são  canais  efetivos  de  
participação, que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser  
apenas um direito, mas uma realidade. A importância dos conselhos está no seu papel de  
fortalecimento  da  participação  democrática  da  população  na  formulação  e  
implementação de políticas públicas.
Os  conselhos  são  espaços  públicos  de  composição  plural  e  paritária  entre  Estado  e  
sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar  
a  execução  das  políticas  públicas  setoriais.  Os  conselhos  são  o  principal  canal  de  
participação  popular  encontrada  nas  três  instâncias  de  governo  (federal,  estadual  e  
municipal).1 
[Portal da Transparência do Governo Federal, na internet]

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da 
República  que  esta  subscrevem;  o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO no 
Estado de São Paulo, com sede na Rua Cubatão, nº 322, Paraíso, CEP nº 04.013-001, 
nesta Capital, por meio de sua Procuradora do Trabalho abaixo firmada, no exercício 
das suas atribuições  constitucionais  e legais,  com fulcro nos arts.  127,  caput,  129, 
incisos II e III, da Constituição Federal, no art. 6º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, da Lei 
Complementar nº 75/93 e art. 3º da Lei nº 7.853/89, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
com pedido de Tutela Antecipada,

1  Vide: http://www.portaldatransparencia.gov.br/controleSocial/ConselhosMunicipaiseControleSocial.asp – 
acesso aos 08/10/2013

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo/SP
CEP 01307-002 - Fone/Fax : (11) 3269-5060
http://www.mpf.mp.br/prdc

http://www.portaldatransparencia.gov.br/controleSocial/ConselhosMunicipaiseControleSocial.asp
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em  face  da  UNIÃO  (Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da 
República), pessoa jurídica de direito público, na Rua da Consolação nº 1875, 3º ao 5º 
andar, Cerqueira César, São Paulo (SP);

pelas seguintes razões fáticas e jurídicas:

1. DO OBJETO DA AÇÃO

A presente ação tem por escopo a obtenção de condenação da UNIÃO à 
obrigação  de  fazer,  por  meio  da  Secretaria-Executiva  do  Conselho  Nacional  dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, vinculado à Secretaria de Direitos 
Humanos  da  Presidência  da  República,  consistente  na  publicação  de  todas  as 
Resoluções  que  forem  legitimamente  aprovadas  por  aquele  Conselho, 
independentemente da análise quanto à conveniência e oportunidade de tal publicação.

2. DOS FATOS APURADOS

O CONANDA, na assembleia ordinária realizada em novembro de 2012, 
aprovou a Resolução nº 155, que “Dispõe sobre as diretrizes básicas para a política  
de proteção integral às crianças e adolescentes durante a prática de desporto” (fls. 
18/24).

Após  a  sua  aprovação,  a  Resolução  foi  encaminhada  à  Secretaria-
Executiva do CONANDA, ocupada por servidora vinculada à Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH/PR), para publicação, nos termos do art.  
13,  inciso VIII,  do Regimento Interno do CONANDA (nº  243,  de  20/12/06 – fls. 
25/31).

Porém, ao contrário de providenciar a imediata publicação da Resolução, 
a Secretaria-Executiva encaminhou o texto aprovado pelo plenário para a análise da 
Casa Civil da Presidência da República, a qual emitiu a Nota SAJ nº 1.381/2013 – 
LHY (fls. 32/38), concluindo, em resumo:

Conclusão
23. Nestes termos, recomendamos fortemente que a Resolução nº 155, de  
2012, seja revisada sob o aspecto jurídico, nos termos assinalados, visando,  
ao menos, uma articulação do CONANDA com o CNE.

Diante de tal posição da Casa Civil, a Resolução nº 155, passados mais 
de dez meses de sua aprovação no plenário do CONANDA, não foi e provavelmente 
não  será  publicada,  em  expressa  afronta  ao  ordenamento  jurídico,  abrindo  um 
precedente tendente total descaracterização do papel Conselho, órgão deliberativo e 
controlador das ações estatais, das políticas governamentais.
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Tal  quadro  levou  a  Secretária  Nacional  do  Fórum  Permanente  de 
Entidades da Sociedade Civil na Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente a 
manifestar apoio à propositura da presente Ação Civil Pública (fl. 06).

Deveras, pois, se afinal, as Resoluções democraticamente aprovadas pelo 
CONANDA passarem a ter a sua publicação condicionada à análise de conveniência e 
oportunidade a ser  realizada pela  Casa Civil  da  Presidência da República,  ele terá 
totalmente esvaziada a sua atuação, passando a atuar como se fosse um mero órgão de 
governo, subordinado à vontade do poder central, situação totalmente irregular e em 
afronta à lei.

Cumpre anotar que o tema objeto da Resolução nº 155, aprovada pelo 
CONANDA,  mas  não  publicada,  é  grave  e  tem  colocado  em  risco  crianças  e 
adolescentes  que  almejam fazer  carreira  como jogador  de  futebol  e,  com isso,  se 
tornam vítimas fáceis de fraudes. Sobre o tema, a imprensa já noticiou2 (fls. 76/77)

Juiz condena Portuguesa Santista por descaso com garotos do Pará
Doze  atletas  passavam  necessidades  em Santos;  multa,  se  problema  se  
repetir, será de R$ 50 mil
09 de maio de 2012 | 3h 01
Anelso Paixão - O Estado de S.Paulo

SANTOS  -  A Portuguesa  Santista,  tradicional  clube  de  Santos  que  hoje  
disputa a 4.ª Divisão do futebol paulista, vive situação delicada fora de campo 
ao ser denunciada no Ministério Público por inscrever na Federação Paulista  
de  Futebol  (FPF)  12  garotos  vindos  do  Pará  e  que  vivem  em  situação  
"bastante precária", em Santos. Segundo o Conselho Tutelar da Zona Leste  
de Santos, que visitou o apartamento onde os garotos viviam, foi constatado 
que "o mobiliário estava em péssimo estado e falta de limpeza e higiene em 
todos os cômodos", de acordo com reportagem do site Agência Pública.

Por conta disso, o Ministério Público ajuizou, no dia 3 de maio de 2011, uma  
Ação Civil Pública contra a Portuguesa Santista e o técnico Ronildo Borges  
de Souza, que conta com procurações das famílias dos 12 garotos, exigindo  
que  o  clube  parasse  de  utilizar  os  adolescentes  em  partidas  oficiais  ou  
treinamentos até que estivessem sob guarda de pessoa responsável,  com 
documentação em Santos regularizada e matriculados na escola - direitos  
assegurados pela Lei Pelé.

Exigia, ainda, que os garotos fossem imediatamente transferidos para hotéis  
e o pagamento dos custos para os que quisessem voltar  para casa.  Dois  
deles optaram por voltar  para seu Estado e outros dez foram transferidos  
para uma pensão cuja diária era de R$ 30.  Ainda no ano passado, todos  
retornaram ao Pará.

Em fevereiro deste ano, em sentença do juiz Evandro Renato Pereira, ficou  
determinada que a multa para o não cumprimento das determinações é de  
R$  50  mil  por  "atleta  em formação,  não  residentes  na  Baixada  Santista,  
inscrito  na  FPF  em  alojamento  precário,  sem  que  estejam  matriculados,  
alojados  adequadamente  e  recebam  assistência  médica,  odontológica  e 
psicológica, bem como garantia de retorno aos pais".

2  Vide: http://www.apublica.org/2012/05/justica-condena-exploracao-de-criancas-campeonato-paulista/ e 
também: – acesso aos 07/10/2013

http://www.apublica.org/2012/05/justica-condena-exploracao-de-criancas-campeonato-paulista/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 4

O juiz  também rejeitou  a  defesa  da  Portuguesa  Santista,  que  alegou  ser  
"parte  ilegítima",  já  que  "terceirizou  a  exploração  da  atividade  de  futebol  
amador  ao  sr.  Fernando  Cezar  de  Matos  (da  Briosa  Empreendimentos  
Esportivos)". A contestação da Portuguesa diz que, "se Fernando transferiu a  
terceiro (Ronildo) tal tarefa, a responsabilidade de supervisionar as atividades  
ainda cabe a ele".

Para o juiz, se os atletas estão inscritos pela Santista, é o clube, em última  
instância, que deve assegurar todos os direitos da Lei Pelé e do Estatuto da  
Criança e do Adolescente. E, sobre Ronildo, o juiz acrescentou que "a figura  
do guardião é afetiva e desinteressada, não empresarial".

Nesta  terça-feira,  o  Promotor  Público  Carlos  Alberto  Carmelo  Júnior,  em  
entrevista ao Estado, disse que ainda vai tentar enquadrar o caso em tráfico  
de pessoas, seguindo as normas do Protocolo de Palermo, "já que, como 
ficou claro na reportagem da Agência Pública, houve pagamento por parte  
dos pais dos adolescentes, portanto, uma clara exploração da vulnerabilidade 
dos envolvidos".

O advogado da Santista, Manoel Carlos Martinho, respondeu que "não houve 
condenação do processo" e que "houve, sim, um alerta do juiz para que, caso  
a  Associação  Atlética  Portuguesa  quisesse  recrutar  novamente  atletas  de  
outras localidades, deveria cumprir  as determinações do juiz,  sob pena de  
sofrer a aplicação de multa no valor de R$ 50 mil por jovem".

A citada  ação  civil  pública  foi  ajuizada  pelo  Ministério  Público  do 
Estado de São Paulo, perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude de Santos/SP 
(fls. 61/75)3

Assim,  seja  em  relação  ao  caso  concreto  (Resolução  nº  155  ,  de 
novembro de 2012, do CONANDA), seja em relação a quaisquer outras deliberações 
do  CONANDA,  regularmente  aprovadas,  imprescindível  a  pronta  atuação  do 
Ministério Público da União e a resposta do Poder Judiciário para que a lei que criou e 
regulamenta  o  funcionamento  e  atribuições  deste  relevante  Conselho  volte  a  ser 
respeitada e cumprida.

3. DO DIREITO

3.1. Sobre as crianças e adolescentes e o CONANDA

 Sobre  os  direitos  da  criança e  do adolescente,  a  Constituição Federal 
dispõe:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 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-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,  
exploração, violência, crueldade e opressão. (G.N.)

3  Vide: http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2012/05/A%C3%A7%C3%A3o-Civil-P%C3%BAblica-
PDF.pdf – acesso aos 07/10/2013

http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2012/05/A%C3%A7%C3%A3o-Civil-P%C3%BAblica-PDF.pdf
http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2012/05/A%C3%A7%C3%A3o-Civil-P%C3%BAblica-PDF.pdf
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Ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA prevê em seu art. 

3º que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à  
pessoa humana”, sendo-lhes garantidas “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”.

 Além disso, o art. 7º  do ECA dispõe:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,  
mediante  a  efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que  permitam  o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas  
de existência.

 
Dessa forma,  os direitos das crianças e dos adolescentes têm singular 

destaque  na  Carta  Política,  que  lhes  atribui  não  só  prioridade,  mas  prioridade 
absoluta, conferindo-lhes assim proteção especial e com destacada ênfase.

 E, visando concretizar o mandamento constitucional, estabeleceu-se, na 
legislação ordinária, preceitos outros que tutelam e garantem os direitos de crianças e 
adolescentes. 

Com efeito, a Lei nº 8.242/1991 criou o CONANDA (Conselho Nacional 
dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente),  órgão  máximo,  em  âmbito  federal, 
concebido pela Constituição da República de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/1990), com atribuição para a formulação, monitoramento e 
avaliação das políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente no Brasil. 
 

Seu  campo  de  atuação,  sua  razão  de  ser,  são  suas  deliberações, 
veiculadas através de Resoluções, aprovadas por seu Plenário, por meio dos quais são 
traçadas aquelas políticas, seja de proteção, promoção; ou ainda, por meio delas são 
apresentados seus posicionamentos em situações de conflito ou divergência, lançados 
editais e programas, bem como regulamentada a aplicação de medidas previstas em 
Lei.

Nesses  termos,  prevê  a  Lei  nº  8.242/1991  quanto  à  atribuição  do 
CONANDA:

Art. 2º Compete ao Conanda:
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-
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governamentais para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos  
estabelecidos na Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990;
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. - destaque nosso

De modo que,  no exercício de suas  atribuições,  definidas  nos  termos 
previstos  na  Lei  nº  8.242/91,  o  CONANDA fez  aprovar  em  18/02/2006,  o  seu 
Regimento  Interno  (fls.  45/52),  o  qual  também  está  sendo  flagrantemente 
desrespeitado no presente caso, como se verá a seguir.

3.2. Da Violação ao Princípio da Legalidade 

A Constituição Federal preconiza no caput do seu artigo 37 os princípios 
que regem a Administração Pública Direta e Indireta. Dentre eles, encontra-se disposto 
o princípio da legalidade, de especial importância para o controle de legitimidade dos 
atos da Administração Pública.

Imperioso  anotar  que,  se  para  os  cidadãos  e  cidadãs  o  princípio  da 
legalidade traz uma vinculação negativa, sob a perspectiva de que ninguém é obrigado 
a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, para a Administração Pública 
essa vinculação é positiva e significa que ela só pode fazer o que a lei expressamente 
determina ou autoriza.

Neste sentido, bastante clara a lição de Carlos Ari Sundfeld sobre o tema:
 

Inexiste poder para a Administração Pública que não seja concedido pela lei:  
o que ela não concede expressamente,  nega-lhe implicitamente.  Por isso,  
seus  agentes  não  dispõem  de  liberdade  –  existente  somente  para  os  
indivíduos  considerados  como  tais  –  mas  de  competências,  hauridas  e  
limitadas  na  lei.  (SUNDFELD,  Carlos  Ari.  Direito  administrativo  ordenador.  
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 29).

Em  sua  atuação,  a  Administração  Pública,  necessariamente,  deve 
observar  o que está  previsto na lei,  regra que decorre  diretamente do princípio da 
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legalidade.

No presente caso, a atribuição do plenário do CONANDA para aprovar 
deliberar sobre o tema que efetivamente deliberou, através da Resolução nº 155, que a 
sua  Secretaria-Executiva  se  recusa  a  publicar,  na  imprensa  oficial,  decorre 
expressamente da Lei nº 8.069/2013 (ECA):

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-
se-á  através  de  um  conjunto  articulado  de  ações  governamentais  e  não-
governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
[…]
II  -  criação de conselhos municipais,  estaduais  e  nacional  dos  direitos  da 
criança e do adolescente,   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;

Portanto, extreme de dúvidas que o CONANDA não é órgão consultivo 
apenas. É órgão deliberativo e controlador das ações governamentais, de modo que os 
temas  de  sua  competência,  como  é  o  caso,  uma  vez  discutidos  e  regularmente 
decididos e aprovados pelo seu Plenário, através de Resoluções, obviamente têm força 
vinculante  e  independem  de  qualquer  parecer  de  órgão  da  administração  que  as 
ratifique, para que sejam publicadas oficialmente e observadas, com a força normativa 
que detêm.

Ademais,  o  CONANDA  tem  também  competência  para  fixar  seu 
Regimento Interno, por força do que preceitua o artigo 2º, da Lei nº 8.242/91, já citado 
alhures.  E,  no  exercício  desta  competência  ao  aprovar  seu  Regimento  Interno, 
estabeleceu, no artigo 12, que (fl. 48):

Art.  12.  O  plenário  do  CONANDA  é  o  fórum  de  deliberação  plena  e  
conclusiva, configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo 
com requisitos  de  funcionamento  estabelecidos  neste  regimento,  e  a  ele  
compete: 
(...)
II  –  estabelecer,  por  meio  de  resolução,  normas  de  sua  competência,  
necessárias  à  regulamentação  da  Política  Nacional  de  Atendimento  dos  
Direitos da Criança e do Adolescente;

Aprovada  a  Resolução  pelo  plenário,  ela  deverá  ser  encaminhada  à 
Secretaria-Executiva  para  publicação,  conforme determina  o  art.  13  do  Regimento 
Interno (fl. 49):

Art. 13. Compete à Secretaria Executiva:
[…]
III  -  secretariar  as assembléias,  lavrar  as atas,  controlar  a freqüência dos  
conselheiros e promover medidas destinadas ao cumprimento das decisões 
do Plenário; 
[…]
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VIII – providenciar a publicação das Resoluções e demais atos do CONANDA 
no Diário Oficial da União, nos prazos definidos na forma deste Regimento  
Interno;

O prazo, no caso, também está determinado no Regimento Interno do 
CONANDA, que prevê:

Art.  20.  As  deliberações  das  assembleias  do  Plenário  poderão  
consubstanciar-se em resoluções, assinadas pelo presidente do CONANDA e  
encaminhadas para publicação no Diário Oficial da União, no prazo máximo 
de cinco dias úteis.

Ademais, a Resolução CONANDA nº 116 /2006, modificou o artigo 2º e 
parágrafos de sua Resolução n.º 105, de 15 de julho de 2005, dando-lhe a seguinte 
redação (fl. 50):

Art. 2º. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios haverá  
um único Conselho dos Direitos  da  Criança e  do Adolescente,  composto  
paritariamente  de  representantes  do  governo  e  da  sociedade  civil  
organizada, garantindo-se a participação popular no processo de discussão,  
deliberação e  controle  da política  de atendimento  integral  dos  direitos  da  
criança e do adolescente,  que compreende as políticas sociais  básicas e  
demais  políticas  necessárias  à  execução  das  medidas  protetivas  e  
socioeducativas previstas nos arts. 87, 101 e 112, da Lei nº 8.069/90.
...........................................................................................
§  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.

E é preciso destacar que as Leis  8.069/90 e 8.242/91,  assim como as 
Resoluções aqui citadas encontram fundamento de validade na Constituição Federal.

Sim,  pois  inicialmente  cabe relembrar  que a  República  Federativa  do 
Brasil,  formada  pela  união  indissolúvel  dos  Estados  e  Municípios  e  do  Distrito 
Federal,  constitui-se  em Estado  Democrático  de  Direito  e  tem como  um de  seus 
fundamentos o pluralismo político, sendo certo que todo o poder emana do povo, que o 
exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou  diretamente,  nos  termos  do  texto 
constitucional (artigo 1º, inciso V e parágrafo único, Constituição Federal).

Desta forma, a nossa Constituição cidadã está a proclamar o que já dizia 
Tobias Barreto, poeta, crítico e jurista,  com a sua verve eminentemente democrata: 
“Onde o povo não é tudo, o povo não é nada”

De  fato.  Nesta  linha  foi  que  seguiu  a  nossa  Magna  Carta,  traçando 
roteiros  para  que  fossem  instituídos  os  Conselhos  de  Políticas  Públicas,  com  o 
desiderato  incontestável  de  aumentar  a  participação  da  sociedade  na  elaboração  e 
fiscalização de políticas públicas.
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Há  determinações  constitucionais  expressas  neste  sentido.  Veja-se  na 
área  da  Seguridade  Social  (artigo  194  da  Constituição  Federal),  que  estabelece  o 
“caráter  democrático  e  descentralizado  da  administração,  mediante  gestão  
quadripartite,  com  participação  dos  trabalhadores,  dos  empregadores,  dos  
aposentados e do governo nos órgãos colegiados.”

Na Assistência Social (artigo 204 da Constituição Federal), que fixa as 
como uma de suas diretrizes “a participação da população, por meio de organizações  
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os  
níveis” (inciso II).

Na  Saúde,  onde  as  ações  e  serviços  públicos  integram  uma  rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 
determinadas diretrizes, dentre elas a participação da comunidade (artigo 198, inciso 
III, da Constituição Federal) 

 No Sistema Nacional de Cultura, que se fundamenta na política nacional 
de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se 
dentre  outros  princípios,  pela  democratização  dos  processos  decisórios  com 
participação e controle social (artigo 216-A, §1º, inciso X, da Constituição Federal).

No Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que tem por objetivo 
de  viabilizar  a  todos  os  brasileiros  acesso  a  níveis  dignos  de  subsistência,  cujos 
recursos  serão aplicados em ações suplementares  de nutrição,  habitação,  educação, 
saúde,  reforço  de  renda  familiar  e  outros  programas  de  relevante  interesse  social 
voltados  para  melhoria  da  qualidade  de  vida,  cujo  Conselho  Consultivo  e  de 
Acompanhamento deve contar  com a participação de representantes da sociedade  
civil, nos termos da lei.(artigo 79, caput e parágrafo único, além do artigo 82, ambos 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

No  que  tange  aos  direitos  sociais/trabalhistas,  sendo  assegurada  a 
participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos  
em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e  
deliberação (artigo 10, da Constituição Federal).

No  planejamento  da  política  agrícola,  com a participação  efetiva  do  
setor de produção,  envolvendo produtores e trabalhadores rurais,  bem como dos  
setores  de  comercialização,  de  armazenamento  e  de  transportes (artigo  187,  da 
Constituição Federal)

E, também no que diz respeito às políticas públicas de tutela aos direitos 
das  crianças  e  adolescentes,  a  Magna  Carta  estabeleceu  que  o  Estado  promoverá 
programas  de  assistência  integral  à  saúde  da  criança,  do  adolescente  e  do  jovem, 
admitida  a  participação  de  entidades  não  governamentais,  mediante  políticas  
específicas,  bem como ao  determinar  que  é  dever  da  família,  da  sociedade e  do 
Estado 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,  além  de  salvaguardá-los  de  toda  forma  de 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 10

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigo 227, caput e 
§ 1º, da Constituição Federal)

De modo que a  Secretaria-Executiva deveria reconhecer e se ater o 
seu papel:    prover o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos   
trabalhos   do CONANDA:  

Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991.
Art.  1º Fica criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda).
§ 1º Este conselho integra o conjunto de atribuições da Presidência da 
República.
§ 2º  O Presidente da República pode delegar a órgão executivo de sua 
escolha  o  suporte  técnico-administrativo-financeiro  necessário  ao 
funcionamento do Conanda
Art. 2º Compete ao Conanda:
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)

Decreto nº 5.089, de 20 de maio de 2004.
Art. 5º  A estrutura de funcionamento do CONANDA compõe-se de:
I - Plenário;
II - Presidência;
III - Secretaria-Executiva; e
IV - Comissões Permanentes e Grupos Temáticos.
[...]
Art.  8º   Caberá  à  Secretaria  Especial  dos  Direitos  Humanos  da 
Presidência  da  República  prover  o  apoio  administrativo  e  os  meios 
necessários à execução dos trabalhos do CONANDA, das Comissões 
Permanentes  e  dos  Grupos  Temáticos,  exercendo  as  atribuições  de 
Secretaria-Executiva. 

Contudo,  ao  se negar  a  publicar,  na  imprensa  oficial,  às  Resoluções 
regularmente  aprovadas  pelo  Plenário  do  CONANDA,  adota  postura  autoritária, 
perigosamente centralizadora, que se afasta dos valores e princípios consagrados pela 
Constituição,  e  pela  Legislação  Infraconstitucional,  negando  a  legitimidade  da 
participação  da  sociedade  civil  nas  políticas  públicas,  violando  o  pluralismo  e  a 
democracia.

Trata-se de postura administrativa ilegítima, digna de momento histórico 
que o país já não mais vive, banida que foi a censura (artigo 5º inciso IX e artigo 220,  
§ 2º, ambos da Constituição Federal) e implementado que foi o Estado Democrático de 
Direito, o pluralismo de ideias, a participação de representantes da sociedade civil na 
formulação de políticas públicas.

Ademais,  eventual  alegação  de  exercício  de  poder  de  autotutela, 
quanto  à  legalidade  e  constitucionalidade  da  Resolução,  se  mostra  totalmente 
desbordante do que preceitua o ordenamento jurídico, pois a Secretaria-Executiva não 
detém tal competência. 
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Mas, ainda que detivesse tal poder, o que se admite apenas a título de 
argumentação,  é preciso destacar que não foi alegado quaisquer motivos quanto a 
eventual  inconstitucionalidade  ou  ilegalidade  do  teor  da  Resolução  aprovada  pelo 
CONANDA, mas tão somente considerações sobre conveniência e oportunidade (fls. 
36/37): 

14. Neste contexto, entendemos que cabe a esta Subchefia para Assuntos  
Jurídicos,  nesta oportunidade,  ante a decisão do Conanda que aprovou a  
Resolução  nº  155,  de  2012,  apontar  que  poderá  haver  questionamentos  
envolvendo os aspectos jurídicos destacadas pelos órgãos acima indicados ...

18.  Por  fim,  as  hipóteses  contidas  no  artigo  12  também  nos  parecem  
passíveis de suscitar controvérsias jurídicas ...

20. De mais a mais, a referência ao acompanhamento do Conselho Tutelar,  
sem que seja esclarecida a maneira como se daria tal atuação do órgão na  
fiscalização  dos  contratos  celebrados  com  agentes  esportivos,  poderá 
igualmente gerar questionamentos sobre a validade dos atos …

Sob tal perspectiva cumpre observar que, consoante o escólio de Celso 
Bandeira  de  Melo,  atos  discricionários  são  aqueles  nos  quais  ““a  Administração 
pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo critérios de  
conveniência  e  oportunidade  formulados  por  ela  mesma,  ainda que  adstrita  à  lei  
reguladora da expedição deles”4

O  mesmo  juspublicista  descreve  ainda  que  “Atos  vinculados  seriam 
aqueles  em  que,  por  existir  prévia  e  objetiva  tipificação  legal  do  único  possível  
comportamento da administração em face de situação igualmente prevista em termos  
de  objetividade  absoluta,  a  Administração,  ao  expedi-los,  não  interfere  com  
apreciação subjetiva alguma.”5

Pois bem. Tem-se assim que desconhece a Secretaria-Executiva que a 
publicação de Resoluções do CONANDA, na imprensa oficial, é ato vinculado (não 
discricionário  como  se  fez  parecer),  caso  tenham  sido  regularmente  discutidas, 
aprovadas e editadas, como é o caso da Resolução nº 155. Daí porque, ao recusar a 
publicação,  flerta-se  perigosamente  com  a  conduta  de  deixar  de  praticar, 
indevidamente,  ato de  ofício,  ou praticá-lo  contra  disposição expressa  de lei,  para 
satisfazer  interesse  ou  sentimento  pessoal  (Prevaricação  –  Artigo  319,  do  Código 
Penal).

A postura é grave e pode também eventualmente caracterizar indícios de 
ato de improbidade administrativa:

Lei nº 8.429/92
Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

4  MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 
249

5  MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 25ª edição. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 422
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deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às 
instituições, e notadamente:
[…]
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;

Obviamente que, o que aqui afirmado, tem aplicação não somente para a 
já citada Resolução nº 155, mas em relação a todas as demais Resoluções que venham 
a ser aprovadas pelo plenário do CONANDA, que deverão ser publicadas no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias (arts. 13 e 20 do Regimento Interno do CONANDA).

A  Constituição  Federal,  no  caput do  artigo  37,  determina  que  a 
Administração  Pública  rege-se,  dentre  outros  princípios,  pelos  da  legalidade  e 
publicidade, sendo certo ainda que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços  
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de  
orientação social (§ 1º, artigo 37, C.F.)

O desiderato do princípio da publicidade, sem sombra de dúvidas, é o de 
dar conhecimento ao público dos atos oriundos da Administração, motivo pelo qual, 
nos  diversos  entes  federados,  o  órgãos  oficiais  de  divulgação  dos  atos  da 
Administração são os diários oficiais, devendo neles, portanto a Secretaria-Executiva 
providenciar a publicação das Resoluções do CONANDA.

No mais, considerar legítima a recusa de publicação, na imprensa oficial, 
de uma Resolução aprovada por um Conselho, órgão colegiado legalmente constituído, 
como  o  caso  do  CONANDA,  equivale  a  conferir  perigosa  hipertrofia  ao  Poder 
Executivo, outorgando-lhe, sem autorização legal, um verdadeiro poder de VETO das 
Resoluções legitimamente validadas pelo Plenário.

Diga-se, ainda, que o  CONANDA é conselho paritário, constituído por 
representações  governamentais  e  não  governamentais,  e  as  Resoluções  então 
aprovadas em Plenário,  por  uma plêiade de órgãos  representativos do Estado e da 
sociedade brasileira, de modo a refletir a base do Estado Democrático de Direito de 
que  se  reveste  a  República  brasileira,  qual  seja,  o  princípio  democrático,  sob  a 
perspectiva da pluralidade de ideias.

Diante desse quadro, é de se questionar: pode-se permitir que a vontade 
de um órgão do Poder Executivo, sem autorização legal para tanto, possa prevalecer 
sobre a vontade de um órgão coletivo instituído por lei para prover as diretrizes da 
política  de proteção da infância e da juventude,  vontade essa  extravasada no mais 
lidimo exercício do princípio democrático!?

Com efeito,  não  se  pode  coadunar  com isso!  O  Judiciário  não  pode 
permitir  que  isto  aconteça,  sob  pena  de  se  quebrar  o  princípio  democrático, 
fundamento da República Federativa do Brasil.

Vê-se, pois, que o ato que resiste à publicação é manifestamente ilegal, 
pois  ofende a legalidade posta e atinge, de morte,  um dos fundamentos do Estado 
brasileiro, qual seja, o princípio democrático.
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4. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL

O  objeto  da  presente  ação  é  exigir  o  atendimento  com  prioridade 
absoluta das crianças e adolescentes,  garantido que a Resolução nº 155 e todas as 
demais Resoluções aprovadas pelo CONANDA sejam devidamente publicadas, sem 
que seja realizada uma análise de conveniência e oportunidade em face de tal conduta.

Porém,  para  que  o  provimento  jurisdicional  possua  utilidade  e 
efetividade,  presentes  o  fumus  boni  iuris e  o  periculum  in  mora,  além  da 
verossimilhança  da  alegação e  o  fundado  receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil 
reparação, necessária a concessão de tutela antecipada, nos termos do que dispõe o art. 
273 do Código de Processo Civil.

O instituto da tutela antecipada trata-se da realização imediata do direito, 
já que dá ao autor o bem por ele pleiteado. Dessa forma, desde que presentes a prova 
inequívoca e a verossimilhança da alegação, a prestação jurisdicional será adiantada 
sempre que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em tela, os requisitos exigidos pelo diploma processual para o 
deferimento da tutela antecipada encontram-se devidamente preenchidos.

Além disto, a existência do fumus boni iuris mostra-se clara, patenteado 
na  fundamentação  supra,  em  que  se  demonstra  o  descumprimento  de  normas 
constitucionais e legais que tratam da criação e atuação do CONANDA, que não pode 
ter suas atividades vinculadas à conveniência e oportunidade por parte da Casa Civil 
da  Presidência  da  República.  E  mais,  ofende  a  própria  base  do  Estado  brasileiro, 
consubstanciada no princípio democrático, como visto.

A urgência, ou  periculum in mora salta aos olhos. Primeiro porque os 
preceitos constitucionais e legais já mencionados estão sendo flagrantemente violados.

As  Resoluções  do  CONANDA  visam,  primordialmente,  regular  e 
deliberar  sobre  normas  gerais  da  política  nacional  de  atendimento  dos  direitos  da 
criança  e  do  adolescente  (artigo  2º,  Lei  nº  8.242/91),  publico  alvo  a  quem  a 
Constituição  confere  prioridade  absoluta,  na  tutela  do  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, bem como na adoção de 
políticas  que  os  coloquem a  salvo  de  toda  forma de  negligência,  discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (artigo 227, caput, C.F.).

Além  do  mais,  de  forma  mais  específica,  relativamente  à  já  citada 
Resolução nº 155, mister pontuar que é sabido que inúmeras crianças e adolescentes, 
que pretendem se tornar jogadores de futebol, ou se dedicar a outra prática desportiva, 
estão sendo exploradas por maus profissionais e clubes esportivos, de modo que a 
publicação  da  Resolução  constitui  em mais  um  elemento  de  proteção  do  Estado, 
através de Órgão especialmente previsto no ordenamento jurídico, contra tal situação.
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Deixar de publicar tal Resolução revela ato tendente a negar o dever de 
prioridade absoluta na tutela das crianças e adolescentes, bem como de tergiversar 
com o dever de colocá-las a salvo de toda forma de negligência e exploração e 
opressão (artigo 227, caput, C.F.).

Aliás, a  Constituição Federal confere às crianças e adolescentes o direito 
a proteção especial, abrangendo a idade mínima de quatorze anos para admissão ao 
trabalho,  observado  o  disposto  no  art.  7º,  XXXIII,  a  garantia  de  direitos 
previdenciários e trabalhistas, além da garantia de acesso do trabalhador adolescente e 
jovem à escola (artigo 227, § 3º, incisos I, II e II, C.F.)

Assim,  presentes  os  requisitos  necessários  à  concessão  da  tutela 
antecipada, requer o Ministério Público da União, com espeque no art. 12 da Lei 
n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, o seu deferimento,   inaudita altera parte  , para o   
fim de determinar que a União, por meio da Secretaria-Executiva do CONANDA, 
vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, promova, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias e nos termos dos arts. 13 e 20 do Regimento Interno 
do CONANDA: (I) a publicação da Resolução nº 155, de 2012, na imprensa oficial;  
(II) a publicação de todas as Resoluções do CONANDA que porventura já tenham sido 
aprovadas pelo seu Plenário, mas não tenham ainda sido publicadas; e (III) doravante a 
publicação, na imprensa oficial, de todas as Resoluções venham a ser aprovadas pelo 
Plenário do CONANDA.

Por  fim,  para  o  caso  da  ré  não  cumprir  o  determinado  na  tutela 
antecipada, o Ministério Público União requer, com supedâneo no art. 461, § 4º do 
Código de Processo Civil, que seja fixada uma multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), sem prejuízo da responsabilidade funcional e criminal do agente público que 
der causa ao descumprimento da decisão.

Visando dar efetividade às obrigações de fazer aqui requeridas a título de 
tutela antecipada, requer-se a notificação pessoal das seguintes autoridades, todas com 
endereço no  Setor  Comercial  Sul  -  B,  Quadra  9,  Lote  C,  Edifício  Parque  Cidade 
Corporate,  Torre  "A",  8º  andar,  Brasília,  Distrito  Federal,  Brasil,  CEP: 70308-200, 
Telefone: (55 61) 2025.3106, 2025.3536, 2025 3534, 2025 3525 e 2025  9192 e Fax: 
(55 61) 2025.9414:

a)  Exma.  Sra.  Maria  do  Rosário,  Ministra  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da 
Presidência da República;

b) a Sra. Carolina de Oliveira Brandão, Secretária Executiva do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA;

c)  a Sra. Angélica Moura Goulart, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

5. O PEDIDO

Depois de apreciada e se espera concedida a tutela antecipada requerida, 
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ao final, requer o Ministério Público União seja tornada definitiva a tutela antecipada, 
julgando-se procedentes todos os pedidos de obrigação de fazer, requeridos a tal título. 

Requer-se ainda:

a)  seja  citada  a  ré  e  intimada  da  inicial  e  da  concessão  da  tutela 
antecipada, no endereço constante desta petição para, querendo, oferecer resposta, sob 
pena de revelia;

b) seja deferida a produção de provas por todos os meios juridicamente 
admitidos;

c) seja, quando da prolatação da sentença, fixada multa diária no valor de 
R$ 5.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento das obrigações de fazer, sem 
prejuízo da responsabilidade funcional e criminal do agente público que der causa ao 
descumprimento do título executivo judicial

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais.

Termos em que,
pede deferimento.

São Paulo, 10 de outubro de 2013.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO
Procurador da República

ELISIANE DOS SANTOS
Procuradora do Trabalho


