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1. Conselhos de Direitos: Fiscalização

Pergunta:
Qual é e como deve ser exercido o poder fiscalizatório dos Conselhos de Direitos?

Resposta:
O poder  “fiscalizatório”  do  Conselho  de  Direitos  deve  ser  exercido  de  todas  as 
formas possíveis e imagináveis, e em diversas “dimensões”. Vai desde o “controle 
social” quanto às ações do Poder Público no sentido da plena efetivação dos direitos  
infanto-juvenis,  a partir  da implementação das políticas públicas deliberadas pelo 
próprio Conselho de Direitos e dos programas/serviços a elas correspondentes (com 
fundamento nos arts. 227, §7° c/c 204, da CF e art. 88, inciso II, do ECA), até a  
análise crítica do adequado funcionamento destes (cf. art. 90, §1°, do ECA) e da 
própria “rede de proteção” à criança e ao adolescente e do correto exercício do 
“papel” de cada um de seus diversos integrantes. A partir do momento em que o 
Conselho de Direitos detecta algum problema, como a falta ou deficiência de algum 
dos “equipamentos” que compõem (ou deveriam compor) a “rede de proteção”, deve 
agir  imediatamente,  podendo  para  tanto  “convocar”  a  intervenção  dos  órgãos 
técnicos capazes de fazer um “diagnóstico” da situação e apresentar propostas de 
solução do problema e também “provocar” a intervenção de autoridades públicas 
como o Conselho Tutelar e o Ministério Público, inclusive para fins do disposto nos 
arts. 95 e 191, do ECA (fiscalização e ajuizamento de procedimentos para apuração 
de irregularidade em entidade de atendimento) e 201, inciso IV c/c 210, 212 e 213,  
do mesmo Diploma Legal  (outras medidas administrativas  e judiciais  a cargo do 
Ministério  Público,  no  sentido  da  plena  efetivação  dos  direitos  infanto-juvenis). 
Evidente que, no que diz respeito aos programas/serviços públicos, o Conselho de 
Direitos pode (e deve) intervir diretamente, por intermédio dos representantes dos 
órgãos/setores da administração responsáveis  por  sua execução que integram o 
próprio  Conselho,  a  partir  dos  quais  será  possível,  por  exemplo,  promover  sua 
adequação ao princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (de modo 
que prestem um atendimento  prioritário/especializado a  esta  demanda -  tal  qual 
previsto nos arts. 4°, caput e par. único, alínea “b” e 259, par. único, do ECA). Em 
última análise, o Conselho de Direitos possui a “capacidade judiciária” necessária ao 
ajuizamento de ações na defesa de suas prerrogativas institucionais e para evitar 
prejuízos à criança e ao adolescente decorrentes de deficiências no atendimento 
prestado  por  entidades  não  governamentais,  cujo  registro  (que  lhe  incumbe 
conceder - cf. art.  91, do ECA) pode também cassar, na esfera administrativa. O 
Conselho de Direitos também “fiscaliza” as autoridades que integram o “Sistema de 



Garantia  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente”  (e  é  por  eles  igualmente 
“fiscalizado”  -  o  chamado  “sistema  de  freios  e  contrapesos”  é  da  essência  do 
“Estado  Democrático  de  Direito”,  em  que  não  há  “autoridade  suprema”  ou 
“hegemonia” de poder entre as diversas autoridades legalmente constituídas, que 
estão invariavelmente sujeitas aos mesmos princípios que regem a administração 
pública, relacionados no art. 37, da CF e no art. 11, da Lei n° 8.429/92, dentre os 
quais está o “princípio da legalidade”), podendo intervir para coibir seus eventuais 
abusos ou omissões, inclusive junto a seus respectivos órgãos de controle interno 
(como as corregedorias) e/ou externo (como é o caso dos Conselhos Nacionais de 
Justiça  e  do  Ministério  Público).  Vale  dizer  que,  em qualquer  caso,  a  atividade 
"fiscalizatória" do Conselho de Direitos deve ser exercida não na perspectiva de pura 
e simples "punição" dos agentes que se omitem no cumprimento de seus deveres 
para com as crianças e adolescentes e/ou praticam abusos,  mas também numa 
perspectiva "preventiva", de modo a fazer com que eles exerçam em sua plenitude,  
e de forma adequada, seu "papel" dentro do "Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente" e da "rede de proteção". Afinal, o objetivo primordial da 
atuação do Conselho de Direitos é a "proteção integral"  de todas as crianças e 
adolescentes. 

2. Conselhos de Direitos: Limite do poder normativo

Pergunta:
Qual o limite do poder normativo dos Conselhos de Direitos? 

Resposta:
O Conselho de Direitos tem suas atribuições/competências/deveres estabelecidos, 
antes  de  mais  nada,  pela  lei  (tanto  a  Lei  Federal  nº  8.069/90  quanto  as  Leis 
Estaduais e Municipais que regulam seu funcionamento), com base nos arts. 227, 
§7º c/c 204, da Constituição Federal, e a principal delas é a deliberação de políticas 
públicas  intersetoriais  que,  também  na  forma  de  nossa  Carta  Magna,  devem 
priorizar  a  criança  e  ao  adolescente.  É  um  espaço  de  exercício  da  chamada 
“democracia  participativa”  preconizada  pelo  art.  1º,  par.  único,  da  Constituição 
Federal,  no  qual  a  população  tem  a  possibilidade  de  participar  diretamente  do 
exercício  do  poder  (que na forma da própria  Lei  Maior,  “emana do povo”).  Sua 
previsão constitucional tem por objetivo fazer que as políticas públicas destinadas ao 
atendimento de crianças e adolescentes se tornem verdadeiras “políticas de Estado” 
(e não meras políticas de governo), de modo que “sobrevivam” aos mandatos dos 
governantes e não fiquem “a mercê” dos “humores” da política partidária (daí porque 
a  composição  do  órgão  é  plural  e  representativa  dos  diversos  segmentos  da 
sociedade,  e  as  políticas  públicas  por  ele  deliberadas  se  traduzem em “Planos 
Decenais”  -  com  a  previsão  de  ações  continuadas,  que  devem  ter  suas  ações 
executadas independentemente do gestor ou partido político que estiver no poder). 
O “poder  normativo”  do  Conselho de Direitos,  no  que  diz  respeito  à  política  de 
atendimento à criança e ao adolescente, portanto, tem limite apenas na lei  e na 
Constituição Federal,  sendo que suas decisões “vinculam” (obrigam) os gestores 
públicos, que devem apenas providenciar sua execução, com respeito aos princípios 
da  soberania  popular  e  da  prioridade  absoluta  à  criança  e  ao  adolescente 
preconizados, como visto acima, pela Constituição Federal (vide decisão do STJ, 
tendo  como relatora  a  Ministra  Eliana  Calmon,  que  está  ao  final  da  relação  de 
tópicos  apresentados  no  segundo  encontro  e  também  na  coletânea  de 
jurisprudência).  Vale  lembrar  que  o  Conselho  de  Direitos  integra  a  estrutura 
administrativa do ente público (União/Estado/Município) e tem, em sua composição, 
representantes do governo, que assim tem a possibilidade de participar ativamente 



de suas deliberações. Exerce uma “competência executiva” típica, tendo pleno poder 
de decisão quanto à política de atendimento à criança e ao adolescente,  que o 
gestor público tem o dever de (democraticamente) respeitar, fazendo com que suas 
deliberações e resoluções quanto aos “Planos de Atendimento” sejam incluídos no 
planejamento  das  ações  do  ente  público  e,  logicamente,  também  tenham  o 
indispensável  reflexo  no orçamento público (e  nas leis  a este correspondentes - 
como os planos orçamentários plurianuais,  leis de diretrizes orçamentárias e leis 
orçamentárias  anuais),  observado  e  qualquer  caso  o  princípio  constitucional  da 
prioridade absoluta à criança e ao adolescente.
Isto fica particularmente evidenciado a partir da análise da “Lei do SINASE” (Lei nº  
12.594/2012), que de maneira expressa reconhece a competência dos Conselhos de 
Direitos,  nos  diversos  níveis  de  governo,  para  deliberar  sobre  o  “Plano  de 
Atendimento  Socioeducativo”  e  controlar  a  execução  das  ações  a  ele 
correspondentes (art. 3º, §§2º e 3º; art. 4º, §§1º e 2º e art. 5º, §§2º e 3º, do citado 
Diploma Legal).
Além disto,  os  Conselhos  de  Direitos  também podem regulamentar  a  forma  de 
atuação dos órgãos governamentais e entidades não governamentais que atuam na 
área da infância e executam os serviços/programas de atendimento (valendo neste 
sentido observar o disposto no art. 90, §3º, inciso I, da Lei nº 8.069/90 - segundo o 
qual o descumprimento das normas complementares estabelecidas pelos Conselhos 
de Direitos quanto a uma determinada modalidade de atendimento, leva à negativa 
de  registro  de  entidades  e  programas  ou  na  recusa  de  sua  revalidação).
Em qualquer caso, o exercício da competência normativa pelo Conselho de Direitos 
deve ser efetuado com responsabilidade e seriedade, para o que o Conselho de 
Direitos deve contar o adequado assessoramento, tanto na esfera jurídica quanto 
por parte de técnicos das áreas da saúde, educação, assistência social e outras que 
possam fornecer  os  subsídios  necessários  à tomada das decisões a seu cargo.
Desnecessário dizer que cabe ao Poder Público fornecer ao Conselho de Direitos a 
estrutura  administrativa  (incluindo  técnica  interdisciplinar)  necessária  ao 
desempenho de suas relevantes atribuições.
É preciso, enfim, “oficializar” e profissionalizar o funcionamento dos Conselhos de 
Direitos, acabando de uma ver por todas com o “amadorismo” e o improviso que 
ainda imperam, como se não estivéssemos diante de um órgão público de tamanha 
importância para o “Estado Democrático de Direito”.

3. Conselhos de Direitos: Análise do CEDCA/PR

Pergunta:
Existe  interlocução  adequada  e  integração  das  ações  desenvolvidas  pelos 
conselhos municipais e o CEDCA? De que forma?

Resposta:
A interlocução deve existir,  mas é importante que cada Conselho atue de forma 
independente em relação ao outro,  no desempenho das atribuições que lhe são 
próprias.  Tendo  em  vista  que  a  “municipalização”  do  atendimento  é  a  “diretriz 
primeira” da política idealizada pelo ECA, o papel dos Conselhos Municipais assume 
especial  relevância,  pois  é  o  município  que  irá  definir,  a  partir  das  normas  e 
princípios  aplicáveis,  como  será  prestado  o  atendimento  a  suas  crianças  e 
adolescentes (e respectivas famílias). Cabe ao Conselho Estadual (assim como ao 
Conselho Nacional), além da definição das políticas que lhe são próprias (como o 
atendimento  de  adolescentes  autores  de  atos  infracionais  vinculados  a  medidas 
privativas de liberdade), definir a forma como o Estado irá prestar assessoria técnica 
e financeira aos municípios, para que estes tenham condições de implementar as 



políticas que lhes competem (como, no caso do SINASE - apenas para continuar a 
usar  o  exemplo  supra  -,  a  implementação  do  atendimento  em meio  aberto  dos 
adolescentes autores de ato infracional e das famílias destes e daqueles em regime 
de privação de liberdade). Evidente que os municípios podem também encaminhar 
propostas e efetuar cobranças ao Conselho Estadual e ao Conselho Nacional, mas 
para terem mais força seria importante que se organizassem e encaminhassem suas 
reivindicações de forma conjunta. De qualquer modo, os Conselhos de Direitos, nos 
diversos níveis de governo, integram um “Sistema Nacional” (a “Lei do SINASE” - Lei 
n° 12.594/2012 -  é bastante clara neste sentido),  e devem estabelecer e manter 
canais  permanentes  de  comunicação  entre  si,  não  podendo  a  necessária 
interlocução  entre  eles  se  limitar  às  Conferências  de  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente (embora estas sejam importantes momentos em que isto deve ocorrer). 
A  propósito  das  Conferências,  é  importante  que  os  municípios  tenham bastante 
claras as propostas aprovadas em âmbito estadual e nacional, para que possam 
cobrar  (se  necessário,  pela  via  judicial),  a  efetiva  implementação  das  ações 
correspondentes, que fatalmente irão de uma forma ou de outra neles se refletir.
Para que a interlocução exista,  e se torne uma prática comum entre os diversos 
Conselhos de Direitos (e é salutar que tal interlocução seja também estabelecida, 
por exemplo, entre Conselhos de uma mesma região metropolitana, que geralmente 
“compartilham” os mesmos problemas e têm casos de crianças/adolescentes que 
“transitam”  entre  eles),  é  fundamental  que  sejam  abertos  espaços  próprios  de 
comunicação, com a criação de páginas dedicadas aos Conselhos na internet, ou ao 
menos  espaços  próprios  para  os  Conselhos  na  página  do  município/estado  na 
internet,  divulgação  dos  e-mails  institucionais  e  números  de  telefone,  endereços 
para correspondência e tudo o mais necessário para facilitar o contato (devendo tais 
canais de comunicação estar também abertos a outros integrantes do “Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente” e à população em geral.

4. Conselhos de Direitos: Acompanhamento do CEDCA/PR

Pergunta:
Que tipo de acompanhamento o MP-PR está fazendo, atualmente, dos trabalhos 
desenvolvidos  pelo  CEDCA?  Qual  avaliação  que  pode  ser  feita  do  trabalho  do 
referido órgão? O que precisa ser modificado?

Resposta:
O CEDCA/PR (assim como os demais  Conselhos  de  Direitos)  precisa  ter  maior 
“transparência” (e “visibilidade” mesmo) em sua atuação, e uma das formas de obter 
isto é a criação de uma página própria na internet, assim como a transmissão, em 
tempo real, de suas reuniões também pela WEB (algo que o Ministério Público há 
muito já vem sugerindo). Precisa também ter uma maior estrutura administrativa de 
apoio, seja ao Conselho como um todo, seja às suas diversas “comissões temáticas” 
em  particular.  É  também  preciso  contar,  quer  em  sua  “composição  oficial”  (na 
condição  de  representantes  do  governo),  quer  sob  a  forma  de  “assessoria 
permanente”,  com  participação  nas  reuniões  e  permanente  interlocução,  de 
representantes dos setores de administração e finanças do Estado do Paraná, de 
modo que melhor possa gerenciar os recursos do Fundo Estadual (cujo montante é 
bastante  significativo),  participar  ativamente  do  processo  de  elaboração  das 
propostas de leis orçamentárias (de modo que os “Planos de Atendimento” por ele 
deliberados tenham o indispensável reflexo no orçamento público, com a prioridade 
absoluta preconizada pela lei e pela Constituição Federal) e agilizar a movimentação 
de recursos que administra, além de facilitar o exercício do “controle social” quanto à 
execução  orçamentária  (também na  perspectiva  de  aferir  se  esta  está,  de  fato, 



respeitando  o  princípio  constitucional  da  prioridade  absoluta  à  criança  e  ao 
adolescente).  Seria  também  de  extrema  importância  que  os  representantes  do 
governo junto ao órgão fossem os próprios secretários responsáveis pelas “pastas” 
que neles têm assento, pois isto facilitaria, e muito, a articulação de ações entre os 
diversos setores da administração corresponsáveis e agilizaria a tomada de uma 
série de decisões a seu cargo. Por fim, seria salutar uma maior interlocução com os 
Conselhos  Setoriais  (como  os  Conselhos  Estaduais  de  Saúde,  Educação, 
Assistência Social, Segurança Pública etc.), o que permitiria a tomada de decisões 
conjuntas de forma mais qualificada. Desnecessário dizer que as observações supra 
se  aplicam  a  outros  Conselhos  Estaduais  e  também  Municipais  de  Direitos  da 
Criança e do Adolescente.

5. Conselhos de Direitos: Diagnóstico municipal

Pergunta:
Reconhecida  a  importância  dos  Conselhos  de  Direitos,  sabendo-se  que  a 
estruturação desses colegiados depende de leis municipais adequadas, não seria o 
caso do MP-PR realizar diagnóstico e levantamento da situação da legislação ao 
longo dos 399 municípios, para que possamos planejar a melhor metodologia de 
intervenção? Quais os empecilhos?

Resposta:
Pelo que temos observado, os maiores problemas não residem propriamente nas 
leis municipais (que na maior parte dos casos está de acordo com o disposto na Lei 
Federal  nº  8.069/90  e  normas  correlatas),  mas  sim  exatamente  em  seu 
descumprimento por parte do Poder Público. As leis municipais, aliás, na maior parte 
dos  casos  poderiam  fornecer  importantes  subsídios  (e  fundamentos  jurídicos)  a 
qualquer reivindicação junto ao Poder Público em matéria de infância (e, portanto, 
deveriam ser mais conhecidas e utilizadas por todos que atuam na área). Evidente 
que é sempre possível aperfeiçoar o ordenamento jurídico, sendo certo que, a partir 
do advento das Leis nº 12.594/2012 e 12.696/2012, será necessário efetuar uma 
série  de  adequações  às  Leis  Municipais  relativas  à  Política  de  Atendimento  à 
Criança  e  ao  Adolescente  (que  geralmente  também dispõem sobre  o  Conselho 
Tutelar), que podem dar a “deixa” para uma revisão mais profunda, que venha a 
corrigir  eventuais  falhas  ou  problemas  existentes.  Na  página  do  CAOPCAE  na 
internet, temos um modelo de Lei Municipal que pode ser utilizada como ponto de 
partida para tal revisão, que evidentemente deve ser fruto de um amplo debate, num 
processo  democrático  e  plural  que  é  da  essência  da  política  de  atendimento  à 
criança e ao adolescente. Desnecessário também lembrar que, por ser detentor de 
“competência Executiva” típica, sendo soberano no que diz respeito à definição da 
política  de atendimento à criança e ao adolescente,  a  “iniciativa  legislativa”  para 
semelhante  revisão  (inclusive  quanto  à  adequação  do  orçamento  público  ao 
princípio  da  prioridade  absoluta  à  criança  e  ao  adolescente  e  à  previsão  de 
remuneração  e  direitos  sociais  aos  membros  do  Conselho  Tutelar)  pode 
perfeitamente partir do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.

6. Conselhos de Direitos: Processo licitatório

Pergunta:
É  necessário  o  Conselho  de  Direitos  abrir  processo  licitatório  para  seleção  de 
projetos  complementares?  Ou  seja,  feito  todo  o  diagnóstico  dos  “buracos”  que 
devem ser preenchidos pelo dinheiro do FIA Municipal, na sequência, deve-se abrir  



editais  e  oportunizar  a  entidades  particulares  que  façam  seus  projetos?  O 
financiamento  destes  projetos  será  indicado,  no  momento  da  execução 
orçamentária, como contratação de execução de serviços? Ou seja, será licitação 
para contratação de execução de serviços?
(Antonio Murat Neto / amneto@mp.pr.gov.br / Promotor de Justiça em Sengés-PR)

Resposta:
A questão não ficou clara: o problema é o custeio da elaboração do projeto ou de 
sua execução? Se o problema é com a elaboração, e a pessoa que elaborou o 
projeto possui “notória especialização” para os fins previstos nos arts. 25, inciso II e 
§1º c/c art. 13, da Lei nº 8.666/93 (ou seja, se ficar demonstrado que se trata de uma 
hipótese  de  “inexigibilidade  de  licitação”,  tal  qual  admitido  pela  própria  Lei  das 
Licitações), é até possível a contratação sem licitação. Já para execução do projeto, 
o correto é que esta fique a cargo do próprio Poder Público (cf. art. 100, par. único,  
inciso III, do ECA), o que evidentemente não requer licitação. O projeto deverá ser 
executado pelo órgão da administração que se mostre mais adequado. A utilização 
de entidades não governamentais para execução de projetos em matéria de infância 
(ou seja, a “terceirização” do atendimento) deve ser considerada uma exceção. 

7. Conselhos de Direitos: Orçamento - Porcentagem da receita municipal

Pergunta:
Que haja uma porcentagem da receita  corrente líquida.  Nem preciso dizer,  será 
quase impossível acordo para tanto. Teria que entrar com a ação, dizendo que tem 
muito dinheiro no Gabinete do Prefeito,  na Secretaria de Obras (já que aqui  em 
Sengés se gasta muito com maquinário etc), etc. O que acham?
(Antonio Murat Neto / amneto@mp.pr.gov.br / Promotor de Justiça em Sengés-PR)

Resposta:
Não é uma questão de “percentagem”, mas sim de planejamento e definição da 
política de atendimento à criança e ao adolescente que o município irá implementar.  
De nada adianta pura e simplesmente prever (e de maneira absolutamente aleatória) 
um determinado percentual orçamentário mínimo para ações na área da criança e 
do adolescente e,  quando da execução orçamentária,  não ter  qualquer  proposta 
concreta  e/ou  idônea  para  sua  utilização.  O  que  precisamos é  seguir  a  própria 
“lógica” da Lei nº 8.069/90, com respaldo no princípio constitucional da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente. O art. 4º, par. único, alínea “c” do ECA diz,  
textualmente, que a “garantia de prioridade absoluta” (à qual corresponde o dever de 
agir por parte do Poder Público) compreende a “preferência na FORMULAÇÃO e 
EXECUÇÃO das políticas sociais públicas” e na “destinação privilegiada de recursos 
públicos  nas  áreas  relacionadas  com  a  proteção  à  infância  e  à  juventude” 
(destaquei),  sendo  que,  especificamente  no  que  diz  respeito  aos  programas  de 
atendimento, o art.  90, §2º, também do ECA, é bastante claro ao dispor que “os 
recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados 
neste  artigo  serão  previstos  nas  dotações  orçamentárias  dos  órgãos  públicos 
encarregados das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, dentre outros, 
observando-se  o  princípio  da  prioridade  absoluta  à  criança  e  ao  adolescente 
preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo 
único  do  art.  4º  desta  Lei”.  Assim  sendo,  o  que  é  preciso  fazer  é  “inverter”  o  
entendimento distorcido e absolutamente equivocado (além de  contra legem) que 
ainda persiste em relação à atuação do Poder Público em matéria de infância e 
juventude: ao invés de ficar esperando as “sobras” da assistência social (ou pior,  
ficar aguardando a disponibilidade de recursos junto ao Fundo da Infância), cabe ao 



Conselho de Direitos, devidamente “provocado” pelo Ministério Público, Conselho 
Tutelar  (e/ou  quem  mais  puder,  além  é  claro,  por  iniciativa  dos  próprios 
Conselheiros),  DELIBERAR  sobre  O  QUE  É  NECESSÁRIO 
CRIAR/ADEQUAR/ESPECIALIZAR  em  termos  de  “equipamentos  públicos”  para 
fazer  frente  às  diversas  demandas  de  atendimento  na  área  da  criança  e  do 
adolescente,  nos  diversos  setores  da  administração  corresponsáveis  pelo 
atendimento de crianças, adolescentes e famílias. Assim é que, tomando por base a 
resposta  anterior,  o  Conselho  deverá  deliberar  no  sentido  da  necessidade  de 
implementação de uma política  pública  vinculada ao setor  de  SAÚDE destinada 
especificamente à prevenção e ao atendimento de crianças e adolescentes usuários 
de substâncias  psicoativas  (o  que,  por  sinal,  constitui-se  num dever  imposto  ao 
Poder Público não apenas pela Lei nº 8.069/90, mas também pelo art.  227, §3º,  
inciso  VII,  da  Constituição  Federal),  que  ofereça  alternativas  de 
atendimento/tratamento  em  regime  ambulatorial  e  hospitalar,  a  partir  de 
programas/serviços  públicos  e  convênios  com entidades  não  governamentais.  A 
partir  daí  deverá  ser  efetuado  pelos  setores  de  planejamento  e  finanças  do 
município o levantamento dos custos de implementação de tal política (tomando por 
base a demanda atual e projetada - vale lembrar que o planejamento a ser efetuado 
deve se estender para além de um exercício financeiro - ou mandato), que deverão 
a seguir ser contemplados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, com a 
prioridade absoluta preconizada pela Lei e pela Constituição Federal. E que não se 
venha dizer que não há recursos suficientes para tanto, a uma porque o setor de 
saúde  dispõe  de  “receitas  vinculadas”  (ou  seja,  aqui  sim  há  previsão  de  um 
percentual mínimo de investimento em ações e serviços de saúde) e a duas porque, 
se ações na área da criança/adolescente são prioritárias, devendo ser contempladas 
com  um  “aporte  privilegiado  de  recursos  públicos”,  logicamente  podem  faltar 
recursos  para  quaisquer  outras  ações,  MENOS  para  aquelas  destinadas  ao 
atendimento  de  demandas envolvendo  crianças  e  adolescentes.  Veja  os  tópicos 
apresentados  no  segundo  encontro  ou  a  coletânea  de  jurisprudência  sobre  os 
Conselhos de Direitos que você verá a decisão do STJ que dispõe sobre a matéria. 
Como  dito  por  ocasião  do  encontro,  o  Conselho  de  Direitos  precisa  ser  o 
PROTAGONISTA  no  processo  de  “estruturação”  do  município  em  termos  de 
políticas/programas/serviços  públicos  destinados  ao  atendimento  de 
crianças/adolescentes/famílias,  e não aguardar passivamente a “boa vontade” do 
Poder Público para com a área infanto-juvenil.

8. Conselhos de Direitos: FIA - Orçamento - Rubrica própria

Pergunta:
Estou querendo exigir, com fundamento na principiologia constitucional de infância e 
nas resoluções e instruções do TCE, que, para além do valor disponível no FIA, haja 
uma rubrica própria em cada pasta. Uma rubrica na Secretaria de Infância, Saúde, 
Esporte, Cultura etc, visando programas nas respectivas áreas dentro da infância e 
juventude...  o  que  acham? A procuradora  do Município  já  sinalizou que  não há 
obrigação  legal  para  isso,  que é  suficiente  o  dinheiro  do  Fundo  para  garantir  a 
prioridade absoluta.
(Antonio Murat Neto / amneto@mp.pr.gov.br / Promotor de Justiça em Sengés-PR)

Resposta:
A  necessidade  da  demonstração,  em  cada  pasta,  do  efetivo  cumprimento  do 
princípio constitucional da prioridade da criança e do adolescente está expressa na 
Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que 
prevê justamente a identificação,  por  meio de código específico,  “dos projetos e 



atividades voltados ao atendimento do princípio da absoluta prioridade absoluta à 
criança e ao adolescente” (art. 14 da citada norma). Não basta, de modo algum, a 
previsão de recursos no Fundo da Infância. Estes servem de mero “complemento” 
ao total de investimentos que devem ser efetuados pelos mais diversos setores da 
administração  pública,  no  sentido  da  efetivação  dos  direitos  infanto-juvenis 
relacionados no art. 4º, caput, do ECA e art. 227, caput, da CF. Assim sendo, a título  
de exemplo, cabe ao orçamento da Secretaria Municipal de Saúde (e não ao Fundo 
da  Infância)  contemplar  os  recursos  necessários  ao  atendimento  (prioritário  e 
especializado) de demandas na área da saúde envolvendo crianças e adolescentes 
(como é o caso da prevenção e tratamento - em regime ambulatorial  ou mesmo 
hospitalar de adolescentes usuários de substâncias psicoativas, o fornecimento de 
medicamentos,  próteses,  órteses  e  tudo  o  mais  que  se  fizer  necessário  ao 
atendimento/tratamento  de  saúde  de  crianças  e  adolescentes).  Sugiro  que  você 
encaminhe à referida Procuradora uma cópia da referida Instrução Normativa (que 
está  disponível  na  página  do  CAOPCAE,  no  tópico  relativo  ao  “Orçamento 
Prioridade Criança”), que tem por objetivo apenas aferir o efetivo cumprimento, por 
parte do município, de seus deveres legais e constitucionais para com suas crianças 
e adolescentes.

9. Conselhos de Direitos: Falta de compromisso

Pergunta:
Nos  municípios  menores,  um  grande  problema  é  a  falta  de  compromisso  das 
entidades não governamentais, nos Conselhos Municipais de Direitos. Como essa 
situação pode ser modificada?

Resposta:
O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão público, e seus 
integrantes são considerados agentes públicos,  para fins de aplicação da Lei  de 
Improbidade Administrativa (Lei nº 8429/92) e "funcionários públicos" para fins de 
incidência do Código Penal (cf. art. 327 deste Diploma Legal). Com tal, respondem 
não apenas por ação (como nos casos de corrupção, por exemplo), como também 
por omissão (como na hipótese de prevaricação, ou seja, se deixarem de cumprir 
“ato de ofício” em virtude de sentimento pessoal - falta de interesse, desejo de não 
se indispor com o prefeito etc.).  Sendo a função básica do Conselho de Direitos 
deliberar políticas públicas, se o órgão não cumpre tal DEVER legal/constitucional 
(ou qualquer outra de suas atribuições/competências/deveres legais - vide a relação 
contida  nos tópicos apresentados em nosso segundo encontro)  seus integrantes 
estão sujeitos a responder por sua omissão, tanto por improbidade administrativa 
quanto por prevaricação (no mínimo). A inércia do Conselho de Direitos (a partir da 
“apatia” ou falta de compromisso de seus integrantes) pode ser questionada na via 
administrativa (pelo Ministério Público), assim através do Poder Judiciário, na forma 
do art. 208 e seguintes da Lei nº 8.069/90, sem prejuízo da instauração de inquérito 
policial  para  apuração  do  crime  de  prevaricação  e/ou  outra  infração  penal.  O 
Ministério Público, agindo de ofício ou mediante provocação do Conselho Tutelar ou 
de qualquer pessoa (na forma prevista nos arts. 220 e 222, da Lei nº 8.069/90), pode 
instaurar  procedimento  administrativo/inquérito  civil  para  apurar  o  funcionamento 
irregular  do  Conselho  de  Direitos,  e  seus  integrantes  devem  ser  “chamados  à 
responsabilidade”  para  o  adequado  cumprimento  de  seus  deveres  para  com as 
crianças e adolescentes (e para com toda sociedade). Ser integrante do Conselho 
de  Direitos  é  coisa  séria,  e  exige  um grande  senso  de  responsabilidade  (e  de 
cidadania), além do compromisso com a causa da infância e da juventude e com a 
transformação das condições de atendimento e da realidade de omissão e violação 



de direitos em que muitas  das crianças e adolescentes ainda vivem.  Os “maus” 
Conselheiros,  que não têm tal  consciência cívica e nem tal  compromisso com a 
causa da infância e da juventude, assim como os que não estão dispostos a assumir 
as responsabilidades inerentes à função, devem ser “convidados a se retirar”, ou 
então  ser  processados  administrativa,  civil  (pode  ser  pleiteada,  inclusive, 
indenização por dano moral coletivo, com fundamento nos arts. 5º, 208 e 216, da Lei 
nº  8.069/90)  e  criminalmente  por  sua  conduta.  Com  certeza  há,  em  qualquer 
município,  pessoas  comprometidas  com  a  causa  da  infância  e  juventude  e 
interessadas em participar ativamente do processo de transformação da sociedade. 
Basta identificá-los e abrir  espaço (a partir  do “expurgo” dos maus Conselheiros) 
para que possam integrar o Conselho de Direitos. É também fundamental  que o 
Conselho de Direitos seja cada vez mais “transparente” e atuante, com a população 
(e em especial as lideranças comunitárias e representantes dos diversos segmentos 
da sociedade) sendo convidada e estimulada a participar de suas reuniões (vale 
lembrar  que  a  “mobilização  da  opinião  pública  no  sentido  da  indispensável 
participação dos diversos segmentos da sociedade” é uma das diretrizes a política 
de atendimento preconizada pelo art. 88, inciso VII, da Lei nº 8.069/90, que cabe aos 
Conselhos de Direitos observar).  A participação de adolescentes (a partir  de um 
processo de conscientização e mobilização nas escolas, que é essencial ao “preparo 
para o exercício da cidadania” que é um dos objetivos fundamentais da “educação” 
relacionados  no  art.  205,  da  Constituição  Federal),  é  também  bastante  salutar, 
permitindo  que  estes  participem  diretamente  da  definição  da  política  a  eles 
destinada e também façam suas “cobranças” junto ao próprio Conselho de Direitos e 
aos órgãos públicos que o integram. É preciso, enfim, fazer com que os Conselhos 
de Direitos tenham uma atuação muito mais abrangente que a simples realização de 
reuniões esporádicas (e sem qualquer planejamento, “foco” e objetividade), mas sim 
funcionem  como  espaços  plurais  e  democráticos  destinados  ao  exercício  da 
cidadania,  nos  quais  os  problemas  que  afligem  a  população  infanto-juvenil 
(notadamente aqueles relacionados à falta/deficiência na estrutura de atendimento a 
crianças/adolescentes/famílias) serão expostos, debatidos e solucionados. E para 
tanto, é evidente que os integrantes do Conselho de Direitos, além dos mencionados 
compromisso  com  a  causa  da  infância,  consciência  cívica  e  senso  de 
responsabilidade, devem ter também o adequado preparo para o exercício de suas 
atribuições,  razão  pela  qual  devem  buscar,  em  espaços  como  este  (que  estão 
abertos a todos sobretudo na internet) a devida qualificação funcional. 

10. Conselhos de Direitos: Diagnóstico da realidade

Pergunta:
No que se refere ao diagnóstico da realidade para a implementação de políticas 
públicas,  observa-se  a  falta  de  equipe  técnica.  Como  podemos  modificar  esta 
situação, para que não se trabalhe somente "apagando incêndio", mas se invista 
também em prevenção?

Resposta 1:
A  necessidade  da  intervenção  de  equipes  técnicas  (composta  por  profissionais 
devidamente qualificados, com algum grau de especialização em matéria de infância 
e juventude)  é  um verdadeiro pressuposto para que os casos “atendidos”  sejam 
efetivamente resolvidos (até porque, como já mencionado, o “atendimento” e/ou a 
“aplicação de medidas”, por si só, de nada servem, especialmente se as abordagens 
e  intervenções  forem  realizadas  sem  o  devido  planejamento  e/ou  por 
pessoas/profissionais  sem  a  devida  qualificação).  Como  mencionado  em  nosso 
encontro,  o  “improviso”  e  o  “amadorismo”  matam,  ou  ao  menos  tem o  enorme 



potencial de destruir a vida das crianças, adolescentes e famílias atendidas. Sem 
que sejam avaliadas as causas determinantes do problema, assim como sua exata 
dimensão,  será  impossível  definir  a  melhor  “estratégia”  de  abordagem  e  de 
atendimento/tratamento do caso, na perspectiva de sua mencionada solução. Vale 
destacar que não basta a intervenção de um único técnico (a interdisciplinaridade é 
fundamental, para que o caso seja analisado sob os mais diversos “ângulos”, assim 
como para evitar que fiquemos “reféns” das conclusões - que pode ser carregada de 
preconceito ou resultado de uma avaliação incompleta), assim como não basta a 
juntada  de  um  “relatório”  superficial,  meramente  “descritivo”  e  inconclusivo.  A 
“aplicação  de  medidas”  de  forma  aleatória,  sem a  realização  de  uma avaliação 
técnica interdisciplinar idônea, que não se limite a “descrever” os problemas, mas 
também em apontar soluções, observando, dentre outras, os princípios relacionados 
no  art.  100,  par.  único,  do  ECA,  pode  ter  o  efeito  diametralmente  contrário  ao 
desejado, trazendo prejuízos ainda maiores à criança/adolescente atendida. Se isto 
já é válido para o atendimento de casos de menor complexidade, para situações 
mais graves/complexas e/ou quando da tomada de decisões mais “drásticas” (como 
para  fins  de  afastamento  da  criança/adolescente  do  convívio  familiar, 
suspensão/destituição  do  poder  familiar,  aplicação  de  medidas  socioeducativas 
privativas de liberdade etc.), a falta de uma avaliação técnica interdisciplinar idônea 
chega às raias da irresponsabilidade.
A intervenção de equipes técnicas sempre que necessário pode ser obtida a partir 
da articulação da “rede de proteção” à criança e ao adolescente e da “integração 
operacional”  entre  os  diversos  órgãos/programas/serviços  que  a  compõem (e,  é 
claro,  dos  profissionais  que  neles  atuam),  com  a  definição  de  “fluxos”  de 
atendimento  intersetorial  que  permitam  a  intervenção  dos  técnicos  respectivos 
sempre que necessário.
Se  houver  articulação/integração  operacional  entre  os  diversos  órgãos  públicos 
corresponsáveis pelo atendimento de crianças/adolescentes/famílias, será mais fácil 
obter a colaboração de todos tanto para efetuar o necessário diagnóstico do caso 
quanto para o seu posterior atendimento.
Será também possível diminuir o "tempo de resposta" a uma determina situação de 
ameaça/violação de direitos (valendo lembrar que, por força do disposto no art. 100,  
par. único, incisos VI e VIII, do ECA, a "intervenção precoce", a "intervenção mínima" 
e a "proporcionalidade e atualidade" são princípios a serem por todos respeitados, 
de  modo  a  evitar  a  burocracia  e  agilizar  o  atendimento).
É preciso lembrar que “cada caso é um caso”, e sua efetiva solução demanda a 
elaboração de um “plano individual de atendimento”, nos moldes do preconizado 
pelo art. 101, §§4° e 5°, do ECA e arts. 52 e sgts., da Lei n° 12.594/2012 (o que vale  
para  outras  intervenções  e  matéria  de  infância  e  juventude).
As  intervenções  a  serem  realizadas  não  podem  ser  “padronizadas”,  mas  sim 
respeitar  o  nível  de  complexidade  de  cada  caso,  de  modo  que  os  casos  mais 
complexos e de difícil solução recebam intervenções mais “intensivas” - e também 
mais  qualificadas  (usando  a  mesma  lógica  do  setor  de  saúde  para  o 
atendimento/tratamento de pacientes: partindo de um diagnóstico - que pressupõe a 
realização de uma série de exames -, define-se o tratamento de acordo com o tipo e 
a gravidade da doença, buscando sempre a forma menos “invasiva” possível, com o 
permanente monitoramento da evolução do “quadro clínico” e a realização de novas 
intervenções sempre que necessário à obtenção da “cura”).
A  realização  de  abordagens  e  intervenções  desordenadas,  improvisadas  e/ou 
desqualificadas, é absolutamente admissível no “Sistema” atual, e o Poder Público 
tem que se adequar a essa nova realidade, com a contratação e qualificação de 
profissionais,  especialização  de  programas  e  serviços  e  tudo  o  mais  que  for 
necessário à plena efetivação dos direitos e à “proteção integral” infanto-juvenil há 
tanto prometidas pela lei e pela CF.



A “profissionalização” e qualificação do atendimento, portanto,  é  indispensável,  e 
requer  a adequação dos “equipamentos”  e  do orçamento do Poder  Público,  que 
cabe ao Ministério Público e aos demais integrantes do “Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente” perseguir a todo custo, nunca sendo demais 
lembrar  que,  na  forma  do  disposto  nos  arts.  208  c/c  216,  do  ECA,  o  não 
oferecimento  ou  a  oferta  irregular  de  programas  e  serviços  destinados  à  plena 
efetivação dos direitos infanto-juvenis não apenas autoriza a tomada das medidas 
judiciais  e  administrativas  destinadas à  devida  estruturação do município  para  o 
atendimento  especializado  de  semelhante  demanda,  como  também  a 
responsabilização civil e administrativa dos agentes públicos aos quais se atribui a 
omissão no cumprimento de seus deveres legais e constitucionais (arts. 4°, caput, 
do ECA e 227, caput, da CF) para com essa importante parcela da população. 

Comentário:
Infelizmente isso ocorre no dia a dia do Conselho Tutelar, onde a falta de políticas 
públicas e burocracias nos fazem ter essa sensação de que estamos apagando e 
muitas vezes pondo fogo.
(Edna Klip Ferreira / klip.ferreira@yahoo.com.br)

Resposta 2:
Isto não deveria ocorrer. O Conselho Tutelar também não pode “improvisar” e/ou 
realizar abordagens e intervenções sem o devido respaldo técnico. Se para o Juiz a 
Lei já determina a necessidade de assessoramento técnico (cf. arts. 150 e 151, do 
ECA), é evidente que o Conselho Tutelar não pode dispensá-lo, “aplicando medidas” 
sem  respaldo  em qualquer  avaliação  técnica  (e  sem qualquer  programa/serviço 
idôneo para  onde “encaminhar”  a  criança/adolescente/família  atendida),  e  muitas 
vezes sem antes debater o caso entre os próprios Conselheiros Tutelares (e nunca é 
demais  lembrar  que  o  Conselho  Tutelar  é  um órgão  colegiado  justamente  para 
permitir que o caso e as alternativas existentes para sua solução sejam previamente 
debatidos entre seus diversos integrantes). O Conselho Tutelar tem que ir além do 
simples “atendimento” de casos individuais em que já houve a violação de direitos 
(ou seja, não pode se limitar a uma atuação meramente individual e “reativa”, tal  
qual ocorria à época do Código de Menores), com a “aplicação de medidas” que não 
têm  respaldo  em  programas/serviços  idôneos  e/ou  que  não  estão  devidamente 
articulados  em “rede”  e  nem  fazem  possuem respaldo  em uma  política  pública 
adequadamente  planejada  e  estruturada.  É  preciso  que  tenha  também  uma 
preocupação “preventiva” e “coletiva”,  com a busca da adequada estruturação do 
município  em termos  de  políticas  públicas  (e  dos  programas  e  serviços  a  elas 
correspondentes).  Daí  porque  o  Conselho  Tutelar  é  um  órgão  “autônomo”  em 
relação ao Poder Público municipal, tem como “atribuição primeira” a de “zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente” (cf. art. 131, do ECA) e a 
atribuição/poder/dever  de  “assessorar  o  Poder  Executivo  local  na  elaboração  da 
proposta  orçamentária  para  planos e  programas de atendimento  dos direitos  da 
criança e do adolescente” (art.  136, inciso IX, do ECA - que para mim é a mais 
importante de todas, dada sua dimensão “estratégica” e abrangente),  tendo seus 
integrantes o “status” de “agentes políticos” escolhidos -  e “empoderados” -  pela 
sociedade (e não meros servidores “burocratas” concursados), a qual tem o dever 
de representar.  Cabe ao Conselho Tutelar  estabelecer  a  necessária  interlocução 
com os técnicos/profissionais  que atuam nos órgãos/programas/serviços  públicos 
corresponsáveis  pelo  atendimento  de  crianças/adolescentes/famílias,  de  modo  a 
obter  junto  a  eles  o  assessoramento  técnico  que  necessitar,  assim  como  para 
facilitar/agilizar o atendimento dos casos encaminhados, assim como participar na 
definição dos “fluxos”  e  “protocolos de atendimento”  anteriormente  mencionados, 
efetuando para tanto as necessárias “provocações” e cobranças junto ao CMDCA e 



gestores públicos. Para o desempenho de seu papel “político” (na citada perspectiva 
preventiva/coletiva)  o  Conselho  Tutelar  deve  contar  com  o  apoio  de  outros 
integrantes  do  “Sistema de  Garantia  dos Direitos  da Criança  e  do Adolescente” 
(incluindo  o  Ministério  Público),  com  os  quais  deve  manter  canais  diretos  de 
comunicação, deixando claro (a partir de dados concretos, que deve sistematizar a 
partir do SIPIA ou por outros meios) os malefícios que a falta de estrutura, assim 
como  o  “improviso”  e  o  “amadorismo”  acarretam  às  crianças  e  adolescentes 
atendidas.  É preciso,  enfim,  mudar  o  “foco”  e  a  forma de atuação do Conselho 
Tutelar, que deve passar a agir como “agente de transformação da realidade”, e não 
se “conformando” com a falta de estrutura do município e realizando (ou permitindo 
que se realizem) abordagens improvisadas e desqualificadas, que têm tudo para 
causar  mais  prejuízos  do  que  benefícios  às  crianças/adolescentes/famílias 
atendidas.

11. Conselhos de Direitos: Poder deliberatório

Pergunta:
Qual é e como deve ser exercido o poder deliberatório de políticas sociais públicas 
dos Conselhos de Direitos?

Resposta:
O Conselho de Direitos tem suas atribuições/competências/deveres estabelecidos, 
antes  de  mais  nada,  pela  lei  (tanto  a  Lei  Federal  nº  8.069/90  quanto  as  Leis 
Estaduais e Municipais que regulam seu funcionamento), com base nos arts. 227, 
§7º c/c 204, da Constituição Federal, e a principal delas é a deliberação de políticas 
públicas  intersetoriais  que,  também  na  forma  de  nossa  Carta  Magna,  devem 
priorizar  a  criança  e  ao  adolescente.  É  um  espaço  de  exercício  da  chamada 
“democracia  participativa”  preconizada  pelo  art.  1º,  par.  único,  da  Constituição 
Federal,  no  qual  a  população  tem  a  possibilidade  de  participar  diretamente  do 
exercício  do  poder  (que na forma da própria  Lei  Maior,  “emana do povo”).  Sua 
previsão constitucional tem por objetivo fazer que as políticas públicas destinadas ao 
atendimento de crianças e adolescentes se tornem verdadeiras “políticas de Estado” 
(e não meras políticas de governo), de modo que “sobrevivam” aos mandatos dos 
governantes e não fiquem “a mercê” dos “humores” da política partidária (daí porque 
a  composição  do  órgão  é  plural  e  representativa  dos  diversos  segmentos  da 
sociedade,  e  as  políticas  públicas  por  ele  deliberadas  se  traduzem em “Planos 
Decenais”  -  com  a  previsão  de  ações  continuadas,  que  devem  ter  suas  ações 
executadas independentemente do gestor ou partido político que estiver no poder). 
O “poder  normativo”  do  Conselho de Direitos,  no  que  diz  respeito  à  política  de 
atendimento à criança e ao adolescente, portanto, tem limite apenas na lei  e na 
Constituição Federal,  sendo que suas decisões “vinculam” (obrigam) os gestores 
públicos, que devem apenas providenciar sua execução, com respeito aos princípios 
da  soberania  popular  e  da  prioridade  absoluta  à  criança  e  ao  adolescente 
preconizados, como visto acima, pela Constituição Federal (vide decisão do STJ, 
tendo  como relatora  a  Ministra  Eliana  Calmon,  que  está  ao  final  da  relação  de 
tópicos  apresentados  no  segundo  encontro  e  também  na  coletânea  de 
jurisprudência).  Vale  lembrar  que  o  Conselho  de  Direitos  integra  a  estrutura 
administrativa do ente público (União/Estado/Município) e tem, em sua composição, 
representantes do governo, que assim tem a possibilidade de participar ativamente 
de suas deliberações. Exerce uma “competência executiva” típica, tendo pleno poder 
de decisão quanto à política de atendimento à criança e ao adolescente,  que o 
gestor público tem o dever de (democraticamente) respeitar, fazendo com que suas 
deliberações e resoluções quanto aos “Planos de Atendimento” sejam incluídos no 



planejamento  das  ações  do  ente  público  e,  logicamente,  também  tenham  o 
indispensável  reflexo  no orçamento público (e  nas leis  a este correspondentes - 
como os planos orçamentários plurianuais,  leis de diretrizes orçamentárias e leis 
orçamentárias  anuais),  observado  e  qualquer  caso  o  princípio  constitucional  da 
prioridade absoluta à criança e ao adolescente.
Isto fica particularmente evidenciado a partir da análise da “Lei do SINASE” (Lei nº  
12.594/2012), que de maneira expressa reconhece a competência dos Conselhos de 
Direitos,  nos  diversos  níveis  de  governo,  para  deliberar  sobre  o  “Plano  de 
Atendimento  Socioeducativo”  e  controlar  a  execução  das  ações  a  ele 
correspondentes (art. 3º, §§2º e 3º; art. 4º, §§1º e 2º e art. 5º, §§2º e 3º, do citado 
Diploma Legal).
Além disto,  os  Conselhos  de  Direitos  também podem regulamentar  a  forma  de 
atuação dos órgãos governamentais e entidades não governamentais que atuam na 
área da infância e executam os serviços/programas de atendimento (valendo neste 
sentido observar o disposto no art. 90, §3º, inciso I, da Lei nº 8.069/90 - segundo o 
qual o descumprimento das normas complementares estabelecidas pelos Conselhos 
de Direitos quanto a uma determinada modalidade de atendimento, leva à negativa 
de  registro  de  entidades  e  programas  ou  na  recusa  de  sua  revalidação).
Em qualquer caso, o exercício da competência normativa pelo Conselho de Direitos 
deve ser efetuado com responsabilidade e seriedade, para o que o Conselho de 
Direitos deve contar o adequado assessoramento, tanto na esfera jurídica quanto 
por parte de técnicos das áreas da saúde, educação, assistência social e outras que 
possam fornecer  os  subsídios  necessários  à tomada das decisões a seu cargo.
Desnecessário dizer que cabe ao Poder Público fornecer ao Conselho de Direitos a 
estrutura  administrativa  (incluindo  técnica  interdisciplinar)  necessária  ao 
desempenho de suas relevantes atribuições.
É preciso, enfim, “oficializar” e profissionalizar o funcionamento dos Conselhos de 
Direitos, acabando de uma ver por todas com o “amadorismo” e o improviso que 
ainda imperam, como se não estivéssemos diante de um órgão público de tamanha 
importância para o “Estado Democrático de Direito”.

Observações:
– Respostas elaboradas pelo Dr. Murillo José Digiácomo, em 20 de agosto de 2012.

– Parte de material já inserido no Fórum de Discussões do Curso de Atualização 2012.
http://www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/modules/newbbex/viewforum.php?forum=1


