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Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federaí 
Doutor Cezar Peluso, Relator da ADln 3.446 

o Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CONANDA -, com supedâneo no art. 88, lI, da Lei 

nO 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA) e criado pela Lei nO 

8.242/91, com sede no Palácio da Justiça, Bloco T, Anexo 2, sala 421, Brasília/DF., 

vem, por seu presidente e advogados ao final firmados (doc. 1), requerer a sua 

admissão na Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 3.446, na qualidade de amicus 

curiae, conforme disposto no art. 70, § 20, da Lei 9.868/99, pelos fatos a seguir 

aduzidos, bem como a sustentação oral perante este Colendo Tribunal. 

1. Do Amlcus Curlae: 

A figura do Amicus Curíae ingressa no 

ordenamento jurídico nacional via Lei federal nO 9.868, de 10 de novembro de 

1999, norma disciplinadora do controle abstrato de constitucionalidade, conforme o 

disposto no seu art. 70, § 20: 

(...) 

§ 20 - O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos 
postulantes, poderá por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no 
parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 

Pretende o instituto, conforme defende o 

Ministro dessa Corte Suprema, Professor GILMAR FERREIRA MENDES: 
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Afigura-se digno de realce o dispositivo (§ 2° do art. 6°) constante da Lei 9.882 que 
permite que o relator, segundo critérios seus, admita a manifestação de interessados 
no processo. Trata-se de figura assemelhada à contida na Lei 9.868 (art. 7°, § 2°). 
Em ambos os casos, o que se pretendeu foi introduzir em nosso direito positivo a 
figura do "amicus curiae" no processo de controle de constitucionalidade. O instituto 
em questão, de longa tradição no direito americano, visa a um objetivo dos mais 
relevantes: viabilizar a participação no processo de interessados e afetados pelas 
decisões tomadas no âmbito do controle de constitucionalidade. Como há facilmente 
de se perceber, trata-se de medida concretizadora do princípio do pluralismo 
democrático que rege a ordem constitucional brasileira. Para além disso, o 
dispositivo em questão acaba por ensejar a possibilidade de o Tribunal decidir as 
causas com pleno conhecimento de todas as suas implicações ou repercussões. 1 

No Acórdão da ADIn 2.130 - AgR, 

julgada em 03/10/2001, decidiu o Tribunal Pleno dessa Colenda Corte: 

A regra inscrita no art.7°, § 2° da Lei nO 9.868/99 - que contém a base normativa 
legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por objetivo 
pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal 
venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à· 
resolução da controvérsia. 
Vê-se que a aplicação da norma legal em causa - que não outorga poder recursal ao 
amicus curiae - não só garantirá maior efetividade e legitimidade às decisões deste 
Tribunal, mas, sobretudo, valorizará, sob uma perspectiva eminentemente 
pluralística, o sentido essencialmente democrático dessa participação processual, 
enriquecida pelos elementos de informação e pelo acervo de experiências que esse 
mesmo amicus curiae poderá transmitir à Corte Constitucional, notadamente em um 
processo - como o de controle abstrato de constitucionalidade - cujas implicações 
pQlíticas, sociais, econômicas, jurídicas e culturais são de irrecusável importância e 
de inquestionável significação. 
Na verdade, consoante ressalta PAOLO BIANCHI, em estudo sobre o tema 
C:Un 'Amicizia Interessata: L'amicus curiae davanti aI/a Corte Suprema degli Statí 
Uniti", in nGiurisprudenza Constituzionale'~ Fase. 6, no v/dez de 1995, Ano XI, 
Giuffré), a admissão do terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo 
de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das 
decisões do Tribunal Constitucional, viabilizando, em obséquio ao postulado 
democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize a possibilidade de 
participação de entidades e de instituições que efetivamente representem os 
interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e 
relevantes de grupos, c/asses ou estratos sociais. " 2 

Sendo o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - Conanda, a instância competente para deliberar as 

políticas públicas para a população infanto-adolescente· no Brasil, é que vem 

pleitear seu ingresso neste feito na condição de Amícus Curiae. 

1 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: uma análise das leis 9.868/99 e 9.881/99. 
Salvador: Revista Diálogo Jurídico, n° 11, fev. de 2002. Disponível em: www.direítopublico.com.br. 

2 Publicado no D.a. de 14/12/2001. 

www.dire�topublico.com.br


2. Da representatividade do postulante: 

A introdução do instituto do amicus 

no ordenamento jurídico brasileiro, consubstanciado no art. 70, § 20 da Lei 

9.868/99, teveo objetivo principal de permitir que órgãos e entidades 

interessadas pudessem participar do processo de controle constitucional abstrato, 

trazendo informações e argumentos jurídicos pertinentes, de forma a demonstrar 

ao Tribunal Constitucional as repercussões e implicações decorrentes da eventual 

declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados. Possibilitou 

também a· ampliação do debate acerca do tema suscitado, tendo em vista que tal 

decisão afetaria as relações sociais e seus reflexos na produção jurídico/doutrinária. 

o Conselho Nacional dos Direitos da 

'C.~ 	 Criança e do Adolescente - CONANDA - foi criado pela Lei nO 8.242 de 12 de 

outubro de 1991 (doc. 2), e regulamentado pelo Decreto nO 5.089 de 20 de maio 

de 2004 (doc. 3). Ademais, é relevante ressaltar que o CONANDA possui 

composição paritária, obrigatoriedade esta que consta de vários diplomas, quais 

sejam, o art. 88, 11 do Estatuto da Criança do Adolescente (ECA); o art. 30 da Lei 

nO 8.242/91; o art. 30 do Decreto nO 5.089/04, bem como o art. 30 do seu 

Regimento Interno, que diz: 

Art. 3° - O CONANDA é órgão colegiado de composição paritária, integrado por 
quatorze representantes do Poder Executivo, assegurada a partiCipação dos órgãos 
executores das políticas sociais básicas e, em igual número, por representantes de 
entidades não-governamentais de âmbito nacional de atendimento, promoção, 
defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

Além do dispositivo legal supra citado, o 

ECA, em seu art. 88, lI, prevê como diretriz da política de atendimento, a criação 

de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do 

adolescente, sendo estes "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". Sendo assim, cada 

município deve possuir um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, bem como em cada Estado deve ser assegurada a criação de um 

Conselho dos Direitos Estadual, os quais, além de suas atribuições definidas em lei, 

devem observar as linhas de ação da política nacional elaboradas pelo CONANDA, 

que também concede apoio informativo aos Conselhos Estaduais e Municipais e 

avalia a atuação destes na proteção e promoção dos direitos da população infanto

adolescente. 



o COI\lANDA constitui-se 

representantes do Poder Executivo e da Sociedade Civil Organizada, totalizando 28 

membros, sendo 14 do Poder Executivo e os outros 14 da Sociedade Civil 

Organizada, conforme disposto no art. 30 do Decreto Regulamentar nO 5.089/2004. 

Ressalte-se que a representação não governamental deste colegiado dá-se através 

de eleição direta em fórum próprio composto pelas entidades da sociedade civil 

organizada, de âmbito nacional de atendimento, promoção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente. 

Cabe ao Presidente do CONANDA (doc. 

nO 4), escolhido pelo Plenário, reunido em assembléia, conforme os critérios do art. 

24, parágrafo único do seu Regimento Interno, representar judicial e 

extrajudicialmente o Conselho Nacional, restando comprovada sua legitimidade 

para a propositura da presente manifestação, de acordo com o art. 34 também do . 

Regimento Interno. 

Ante o exposto, a representatividade do 

CONANDA resta comprovada tendo em vista a amplitude de atuação deste 

Conselho, bem como sua responsabilidade e competência perante todos os órgãos 

que compõem a estrutura do sistema de garantia dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Neste sentido, é de total clareza que ter 

como finalidade a elaboração das normas gerais, a fiscalização e implementação da 

política nacional dos direitos da criança e do adolescente, por si só já demonstra o 

inegável interesse jurídico a legitimar sua participação na lide, configurada sua 

notória atuação e influência no que tange à promoção e defesa dos direitos da 

. criança e do adolescente. 

A atuação do CONANDA está 


completamente de acordo com os requisitos previstos na legislação e nas decisões 


deste Tribunal, a exemplo da ADIn nO 2.130-SC, de relatoria do Sr. Ministro Celso 


de Mello: 


"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERVENÇÃO 
PROCESSUAL DO AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE. LEI NO 9.868/99 (ART. 70, § 
2°). SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ADMISSÃO DO AMICUS CURIAE NO 
SISTEMA DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. 
PEDIDO DE ADMISSÃO DEFERIDO. 

- No estatuto que rege o sistema de controle normativo abstrato de 
constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro processualizou a figura do 
amicus curiae (Lei 9.868/99, art. 70, § 2°), permitindo que terceiros - desde que 
investidos de representatividade adequada - possam ser admitidos na relação 
processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à 
própria controvérsia constitucional. 

- A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo 
de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das 
decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em 
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obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalizaçli;,~{,,~-o.~// ')~ 
concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre .,~=.~-~/ 
sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação 
formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses 
gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de 
grupos, classes ou estratos sociais. 

- Em suma: a regra inscrita no art. 7°, §2°, da Lei 9.868/99 - que contém a 
base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por 
precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. " 

Por fim, a matéria questionada nesta 

ADIn 3.446 é de absoluta relevância e está intimamente relacionada aos objetivos 

legais e sociais do CONANDA, conforme demonstrado acima. Sua 

representatividade é incontestável, enquadrando-se nos requisitos legais que 

permitem a postulação desta manifestação, para a qual requer desde já, sua 

admissibilidade na presente demanda. 

3. Dos dispositivos hostilizados pelo requerente: 

3.1.- (ECA, arts. 16, I e 230) - Do direito à liberdade de ir, vir e estar e sua 

vinculação com o crime tipificado no art. 230. 

o postulante alega a suposta 

inconstitucionalidade dos arts. 16, I, e 230 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, frente aos arts. 5°, incisos LIV e LXI, e 227 da Constituição Federal, 

sob o argumento de que os dispositivos do ECA "instituíram as crianças e os 

adolescent.es de rua" o que feriria, sob sua ótica, o princípio da razoabilidade. 

O preâmbulo da Constituição, como uma 

afirmação de princípios, assegura a liberdade como um dos valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

Inovando sobre as Constituições 

anteriores, declarou no art. 227, entre os direitos fundamentais da criança e do 

adolescente, a liberdade, convocando a família, a sociedade e o Estado a assegurar 

estes direitos com absoluta prioridade. O direito à liberdade foi regulamentado nos 

artigos 15 e 16 do ECA. 

A Doutrina da Protecão Integral, 3 

alicerçada em três grandes pilares, pressupõe a consideração da criança (O a 12 

3 Subsidiada por 04 (quatro) instrumentos normativos internacionais, a saber: (1) Normas Minimas das 
Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras de Beijing); (2) 
Regras das Nações Unidas para Proteção de Jovens Privados de Liberdade; (3) Diretrizes das Nações, 
Unidas pra a Prevenção da Delinqüência Juvenil (Diretrizes de Riad) e (4) Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança (adotada em Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 
1989 e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990). 

http:adolescent.es


anos incompletos) e do adolescente (12 a 18 anos), como: (1) 

i 
'\ 

DIREITOS, destacando-se dentre estes direitos, em especial, o da liberdade. Não 

conceder-lhes este direito fundamental, enquanto direito subjetivo, é violar o artigo 

5° da Constituição Federal de 1988, que prevê a brasileiros e estrangeiros, a 

garantia da liberdade, bem como desprezar os dispositivos da lei especial (Estatuto 

da Criança e do Adolescente - Lei nO 8.069/90), a exemplo dos artigos 3°, 4°, 5°, 

15, 106 e 230. 

A liberdade (ECA, arts. 15 e 16) também 

faz parte da trilogia da Proteção Integral, juntamente com os direitos à dignidade 

(ECA, art. 17) e ao respeito (ECA, art. 18). Reconhecer, portanto, à população 

infanto-juvenil os direitos à liberdade, respeito e dignidade, representa o passo 

decisivo de emancipação da humanidade e, outrossim, da estrutura jurídica de 

nosso país. 

Outro pilar da referida doutrina é 

respeitar a criança e o adolescente como (2) PESSOA EM CONDIÇÃO PECULIAR 

DE DESENVOLVIMENTO.4 As pessoas com menos de 18 (dezoito) anos devem 

receber cuidados e proteção especiais uma vez que estão em processo de 

desenvolvimento blo-psico-social. Portanto, sendo esta uma fase muito especial 

da vida, em que os direitos fundamentais devem ser assegurados sob pena do 

desenvolvimento destas pessoas não ocorrer de forma saudável, vindo a ser 

negligenciadas, discriminadas, exploradas t violentadas, oprimidas e vitimizadas por 

atos cruéis em flagrante desrespeito à sua dignidade (art. 227/CF e art. 4° do 

Estatuto da Criança e do Adolescente). Contudo, os direitos fundamentais só 

poderão ser efetivados se a família, a sociedade e o estado forem capazes de 

assimilar e por em prática o caráter principiológico da (3) PRIORIDADE 

~", ABSOLUTA, enquanto pilar constante do bojo do art. 227 da CF, ainda, 

infelizmente, tão desconhecido da grande maioria das pessoas, das instituições e do 

poder público deste país. 

A Lei 8.069/90 (ECA), ao 

regulamentar o art. 227 da Carta Magna, assevera, em seu art. 4°, § único, que a 

garantia de "prioridade absoluta", na efetivação dos direitos fundamentais, 

compreende: 

"a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência do atendimento nos serviços públiCOS ou de relevância públíca; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

4 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 15: "A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis". (Grifamos). 



d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

proteção à infância e à juventude. " 

Ora, no momento em que aqueles que 

têm o dever de assegurar à criança e ao adolescente seus direitos fundamentais, 

isto é, família, comunidade, sociedade em geral e estado/poder público, o fizerem 

com absoluta prioridade, e é a própria peça preambular quem afirma, não haverá 

"possibilidade alguma de que essas crianças ou adolescentes (meninos de rua) 

venham a. sobreviver em situação de permanente perigo, marginalização e 

criminalização. Nesse caso, ao se proceder a ponderação entre os valores jurídicos 

tutelados pela Constituição, data vênia, deve prevalecer o "princípio da proteção 

integral" (ipsis literis, fls. 20 da petição inicial). 

Mas, uma pergunta deve ser feita: se no 

~- Brasil ainda existe "criança de rua", a culpa é do direito fundamental à liberdade, 

assegurado a todos no "caput" do art. 50 da Constituição Federal de 1988? 

É óbvio, digno Ministro Relator, que a 

resposta há de ser negativa. 

3.1.1.- Da alegação de inconstitucionalidade do art. 16, I do ECA. 

O primeiro dispositivo legal questionado 

pelo Partido Social Liberal (PSL) foi o art. 16, I, do ECA, que diz: 

"Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 


I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 


ressalvadas as restrições legais; ( ... )". 


Os verbos IR, VIR e ESTAR, bem 

delineiam o alcance do termo "liberdade", referindo-se às pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento. Cabe aqui destacar que a lei não se refere a ir, vir, 

estar e viver na rua. O texto do ECA que se quer inconstitucional, portanto, não 

autoriza, prevê ou consente que as pessoas com menos de 18 (dezoito) anos façam 

das ruas sua morada. Se isso fosse verdade, aí sim, pOder-se-ía questionar sua 

inconstitucionalidade, posto que em flagrante descompasso com o princípio 

fundamental da República Federativa do Brasil, estampado no art. 10, IH, da 

CF/88, ou seja, a dignidade da pessoa humana. 

Justamente porque tem como base 

filosófica a "doutrina da proteção integral", é que o ECA, em harmonia com o texto 

constitucional, enfatiza no art. 40, o dever de assegurar os direitos fundamentais 



(vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, 

dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária) às crianças 

adolescentes brasileiros. 

Por sua vez, o princípio do "melhor 

interesse da criança",5 ratificado pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, está 

refletido na expressão "prioridade absoluta" do art. 227 da Carta Constitucional de 

5 de outubro de 1988, ou seja, seu nascimento no Brasil ocorreu antes mesmo da 

ratificação da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança pelo governo 

brasileiro. Mesmo não constando esta expressão no bojo da CF, sabe-se que o país 

só será capaz de alcançá-Ia quando os direitos fundamentais da criança forem 

plenamente assegurados. Não há, portanto, que se falar em "melhor interesse da 

criança", se. não houver vontades política e judicial para tanto. 

Desta forma, não pode haver proibição ao 

direito à liberdade de ir, vir e estar da criança, pura e simplesmente. Quando a 

apreensão se fizer necessária, por exemplo, quando o adolescente cometer atos 

infracionais, é dever do estado e da sociedade encaminhá-los ao órgão competente. 

No caso do adolescente o encaminhamento é feito ao Poder Judiciário e no caso de 

criança, ao .órgão encarregado pelo Estatuto para zelar pelo cumprimento dos 

direitos fundamentais da criança e do adolescente, que é o Conselho Tutelar, 

instância administrativa, não jurisdicional, conforme descreve o art. 131/ECA. 

O que pleiteia o requerente é, 

indubitavelmente, o retorno do famigerado instituto da prisão para averiguação, 

realizado sem ordem judicial, com clara violação aos princípios constitucionais e 

com indisfarçável sentido higienista, já que a história demonstra que essa medida 

atinge tão somente as camadas socialmente vulneráveis. Claro está na inicial que o 

~, autor busca o retorno ao direito brasileiro da Doutrina da Situação Irregular, 

abolida em todas as sociedades democráticas contemporâneas (mormente os 192 

países que ratificaram a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da 

Criança, de 20/11/1989), quando o estado não reconhecia a criança como sujeito 

de direito, mas estigmatizava o "menor" como alvo de uma conduta correcional e 

não protetiva, fazendo-se presente, exclusivamente, pela repressão e não pela 

garantia dos direitos fundamentais. 

Portanto, data vênia, nada há de 

incompatível entre o art. 16, I do ECA e os arts. 50 e 227 da Carta Magna. 

5 Art. 3° da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989: 
"Todas as ações relativas à crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem 
estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, 
primordialmente, o maior interesse da criança". 



3.2.- Da alegação de inconstitucionalidade dos Arts. 105, 136, I, e 

todos do ECA. 

3.2.1.- Do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário: 

o autor da ADIn, sustentando a 

incompatibilidade vertical do artigo 105, 136, I, e 138 da Lei de nO 8.069, de 1990, 

com o princípio de livre acesso ao Poder Judiciário, inciso XXXV do artigo 50 da CF, 

argumenta que" ... da exclusão do ato infracional da criança pelo Judiciário, uma 

vez que a Constituição Federal não estabeleceu, para efeito de apuração, e 

aplicabilidade das medidas, qualquer distinção entre criança e adolescente (art. 

227, § 30, IVe V)." (Cf. página 15 da petição inicial). 

Da falsa assertiva, conclui, também e 

por conseqüência erroneamente, que "Resulta, da diversidade de tratamento 

estabelecida pelo ECA, um descompasso com a lei maior." (Cf. página 15 da inicial). 

Para finalizar, o autor afirma que tais 

artigos retirqm a apreciação de ato infracional praticado por criança, atribuindo-o a 

órgão não jurisdicional, qual seja, o Conselho Tutelar (art. 131). 

Ora, um dos papéis do Conselho Tutelar é 

justamente aplicar as medidas de proteção constantes do art. 101 do ECA. 

Quanto à questão de haver diferenciação 

entre atos infracionais praticados por criança dos atos praticados pelos 

adolescentes, tal justificativa se dá no sentido de respeitar a condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, não se podendo comparar o desenvolvimento mental 

de uma criança com o de um adolescente. Embora ambos estejam em fases 

~. distintas de desenvolvimento fíSico-psíquico, os menores de 12 anos possuem uma 

estrutura psíquica bem mais frágil, surgindo desta constatação uma série de 

normas de. proteção especial, ora constitucionais ora infraconstitucionais. 

Neste sentido, o legislador estatutista, 

ao determinar medidas diferenciadas à criança e ao adolescente nos casos de ato 

infracional, reconheceu os patamares distintos de desenvolvimento bio-psico-social 

entre infância e adolescência. A criança, quando levada à prática de ato 

infracional, situação excepcional na nossa sociedade, o faz em função da ausência 

de responsabilidade e proteção por parte da família, da sociedade e do Estado, não 

cabendo, portanto, o mesmo tratamento que se reserva ao adolescente. 

Em nenhum momento a norma do art. 

105 impede a apreciação pelo Poder Judiciário de lesão porventura causada por 

criança. Todavia, a própria atuação do Judiciário deve ser na condição secundária, 
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ou seja, desde que, por outros meios menos graves e de interferência externJ)~~,,_._.../~· 
sociedade não tenha conseguido implementar os referidos direitos. 

\ Os direitos e garantias individuais 

constantes na Carta Magnal em consonância com a intenção do povo brasileiro, 

mais de uma vez demonstrada através da ratificação de vários tratados 

internacionais relacionados aos direitos humanosl fez com que o legislador pátriO 

elaborasse normas para efetivação destes mesmos direitos. No caso de crianças e 

adolescentes, o ECA foi promulgado com observância na conjunção da sensibilidade 

e da responsabilidade social l orientando-se também pela Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança e Adolescentel ONU. 

A manifestação da vontade popular, 

através de lei infraconstitucional (ECA)I de forma alguma fere princípios 

constitucionais. Pelo contrário l os afirma, pois mantém a responsabilidade da 

resolução dos problemas sociais de forma compartilhada l inclusive através de 

órgãos constituídos por membros da própria sociedade, como é o caso do Conselho 

Tutelar, remetendo-nos ao art. 227 da CF: 

"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
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", 

Caso mantivéssemos a linha de 

argumentação do autor da ADIn l poderíamos também chegar a pensar quel no 

caso de que o MP recebesse uma notícia de crime e l por não haver os requisitos 

mínimos para promover a ação penal l deixasse de oferecer a denúncia. Nesse caso 

estaríamos também diante da inconstitucionalidade constante da vítima não ter 

livre acesso ao Poder Judiciário? Teoricamente não poderia ser alegado conflito 

entre o art. 1291 I e o art. 501 XXXV, ambos da CF? Parece-nos que a resposta se 

mostra negativa l pois o legislador constitucional dispõe que o titular da ação penal 

pública é o Estado representado pelo MP e não a vítima l ainda que ela tenha sofrido 

efeitos do delito (lesão). Da mesma forma se afigura o caso em análise. Não se 

está, como afirmado anteriormente, usurpando atribuições do Poder Judiciário nem 

tampouco retirando o direito das crianças e adolescentes e de seus responsáveiS 

legais, O caso remete tal função ao Conselho Tutelar. 

3.2.1.1- Sob a ótica do direito protetivo das crianças e adolescentesl os arts. 

141 e ss, do ECA reforçam as garantias constitucionais de livre acesso ao Poder 

Judiciário. Na situação hipotética de que a criança seja submetida a ato violador 



de seus direitos pelo Conselho Tutelar, ainda assim não lhe será negado o 

acesso ao Poder Judiciário, podendo nele chegar diretamente ou através da 

Defensoria Pública ejou do Ministério Público, buscando reverter ou evitar a suposta 

Violação. Ou seja, não se pode subsumir de que diante da inexistência, no ECA, de 

normas referentes ao procedimento na aplicação das "sanções" de caráter 

pedagógico referidas no art. 101, os menores de 12 anos estariam sem a proteção 

constitucional! 

3.2.1.2 - A assertiva sustentada pelo requerente, quanto à defesa "da 

sociedade", está dissociada ao princípio do livre acesso, que é de natureza 

personalíssima, ou seja, ligado a direito fundamental do ser humano, e não a 

direito difuso ou coletivo em primeiro plano. 

3.2.2 - Quanto ao art. 138 do ECA, o requerente não fundamenta sua 

indicação como inconstitucional, o que, de plano, acarreta seu não conhecimento 

pela Corte. De qualquer forma, não sendo considerado nesta ADIn a 

inconstitucionalidade do próprio Conselho Tutelar, e sim de algumas de suas 

competências, a regra de competência não padece de qualquer 

inconstitucionalidade. Convém lembrar que o Conselho Tutelar tem função 

administrativa e não jurisdicional. e que esta foi a forma que a sociedade, através 

de seus representantes eleitos livremente, resolveu tratar a questão da criança e 

do adolescente em situação de risco e no caso de criança que tenha cometido ato 

infracional, sem a necessidade imediata de intervenção do Poder Judiciário, sendo, 

por isso, legal e legítimo para aplicar as medidas protetivas, sempre de caráter 

pedagógico, pois visa recuperar o indivíduo em processo peculiar de pessoa em 

-..J 	 desenvolvimento. Obviamente que havendo necessidade, o próprio Conselho 

Tutelar buscará o acesso à justiça. Assim sendo, não há que se dizer que o art. 138 

fere a Constituição Federal! 

3.2.3.- Do art. 122, I, 11, e 111 do ECA: 

Quanto ao pedido de 

inconstitucionalidade dos incisos I, II e III do art. 122 do ECA, o requerente recorre 

a casuística para reverter o princípio da proteção integral e também da 

excepcionalidade das medidas de internação. 

Em farta jurisprudência (STJ - Habeas 

Corpus nOs 39.497jSPi 38.993jSP; 30.076jSP; 27.605jRJ; 25.521jSP; 23.998jRJ; 

15.751jSP) a gravidade do delito não autoriza abuso na medida a ser aplicada, 



devendo o julgador aplicar a medida sócio-educativa de maneira 

proporcional, observando o inciso V, § 30 do art. 227 da CF: 

"Art. 227, § 3 D, V- obediência aos prlnClplOS de brevidade, excepcionalidade e 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 
qualquer medida privativa de /iberdade'~ 

A excepcionalidade, trazida como diretriz 

constitucional,não pode ser transformada em regra geral, sendo que o art. 122, e 

seus incisos, do ECA, vieram para reafirmar o dispositivo constitucional supracitado. 

Não obstante, a medida sócio-educativa 

é também sanção, porém de caráter pedagógico e não de natureza penal, devendo 

ser utilizada nos estritos termos da lei. Portanto, se ao adolescente infrator cabe tal 

medida, à criança infratora cabem as medidas de proteção (art. 101 do ECA). 

3.2.4.- Conclusão: 

Pelo exposto, o CONANDA requer, mui 

respeitosamente, que Vossa Excelência, digno Julgador deste E. Tribunal, em causa 

que envolve a sensível seara da infância e da adolescência brasileiras, julgue 

Improcedente o pedido deduzido por intermédio da presente ação direta de 

inconstitucionalidade. 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

lei federal de 13 de julho de 1990, que neste ano completa 15 (quinze) anos, é 

ainda um(a) adolescente e precisa ser conhecido por todos os brasileiros, a fim 

-.:J. 	 de que questões como as que foram aqui levantadas como inconstitucionais nunca 

mais venham a servir de palco de discussão quando a família, a sociedade, o 

Estado, os partidos políticos, as empresas, as pessoas em geral, ainda devem unir 

suas forças para, de fato, implementar o ECA. 

A lei, por melhor que seja, não mudará a 

realidade de um país. Contudo, se cada um dos brasileiros tiver a oportunidade de 

conhecer ó seu texto e aprender como encaminhar as questões básicas que 

envolvem as crianças e adolescentes deste gigante Brasil, que são, aliás, as mais 

vulneráveis e precisam receber prioridade absoluta, até mesmo por serem pessoas 

em condição peculiar de desenvolvimento e sujeitos de direitos/deveres, poder-se-á 

dizer que estamos, de fato, buscando um país cidadão, livre e justo l a partir da 

concessão da cidadania às nossas crianças ... 



Ademais, os problemas da 

brasileira não advém do nosso marco legal e constitucional mas, ao contrário, da 

não aplicação do seu texto. A CF/88 e o ECA regularam direitos para todas as 

crianças e adolescentes, independentemente da cort raça t religião, sexo, idioma, 

origem, etc.tcomo garantia do princípio da não-discriminação. 

Infelizmente, ainda chegam à mais alta 

Corte brasileira demandas que pretendem "dar legalidade" à discriminação social, 

ao apartheídt à repressão dos já excluídos. 

Rogamos que esta Colenda Corte 

Constitucional decida pela prevalência dos direitos humanos e pela liberdade, 

respeito e dignidade como valores universais e fundamentos do Estado democrático 

de Direito. 

Não pode haver dignidade nem 

t
\ 

democracia sem o reconhecimento pleno dos direitos fundamentais à infância e à 

adolescência t sem qualquer distinção. 

É como pensa o CONANDA. 

Nestes termos, 

Pede-se deferimento. 

Brasília/DF., 19 de maio de 2005. 

lSÉFE~ 
A 



___________ 

i 

\ 
~ 

PROCURACÃO 

OUTORGANTE: JOSÉ FERNANDO DA SILVA, brasileiro, casado, 
Presidente do Conanda, portador do RG nO 1947695 - SSPIPE e CPF n° 
368.289.714-34, residente e domiciliado na Rua Neusta Pierre, nO 115/02, 
Jardim Atlântico, CEP 53.140-090, Olinda/PE. 

outORGADOS: Dr' MARTA MARÍLIA TONIN, brasileira, solteira, 
advogada, OABIPR n° 15.000, portadora do RG nO 2.131.582 - SSPIPR e 
CPF nO 493.231.719-53, residente e domiciliada na Rua Ângelo Sampaio, nO 
1090, ap. 1002, Batel, CEP 80.250-120, Curitiba/PR., e Dr. RENATO 
ROSENO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/CE nO 
14.906, portador do RG n° 1422394/87 - SSP/CE e CPF n° 434.140.363-04, 
residente e domiciliado na Rua Deputado João Lopes, nO 83, Centro, CEP 
60.060-130, Fortaleza/CE. 

PODERES: Ingressar, na condição de Amicus Curiae, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nO 3.446, perante o Supremo Tribunal Federal, com 
fundamento no art. 7°, § 2° da Lei federal nO 9.868, de 10 de novembro de 
1999, podendo realizar todos os atos que se fizerem necessários ao fiel 
cumprimento deste mandato, inclusive, substabelecer. 

Brasília/DF., 19 de maio de 2005. 
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Presidência da República 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N° 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991. 

Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda) e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. 1 ° Fica criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). 

§ 1° Este conselho integra o conjunto de atribuiçÕe$" da Presidência da República. 

§ 2° O Presidente da República pode delegar a órgão executivo de sua escolha o suporte técnico
administrativo-financeiro necessário ao funcionamento do Conanda 

Art. 2° 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); 

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

111 - 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; 

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. 6° 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. 

Art. 3° O Conanda é integrado por representantes do Poder Executivo, assegurada a participação dos 
órgãos executores das políticas sociais básicas na área de ação social, justiça, educação, saúde, economia, 
trabalho e previdência social e, em igual número, por representantes de entidades não-governamentais de 
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âmbito nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. (Regulamento) 

§ 2° Na ausência de qualquer titular, a representação será feita por suplente. 

Art. 4° (vetado) 

Parágrafo único. As funções dos membros do Conanda não são remuneradas e seu exercício é 
considerado serviço público relevante. 

Art. 5° O Presidente da República nomeará e destituirá o Presidente do Conanda dentre os seus 
respectivos membros. 

Art. 6° Fica instituído o Fundo Nacional para a criança e o adolescente. 

Parágrafo único. O fundo de que trata este artigo tem como receita: 

a) contribuições ao Fundo Nacional referidas no art. 260 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990; 

(- b) recursos destinados ao Fundo Nacional, consignados no orçamento da União; 

c) contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais; 

d) o resultado de aplicações do governo e organismo estrangeiros e internacionais; 

e) o resultado de aplicações no mercado financeiro. observada a legislação pertinente; 

f) outros recursos que lhe forem destinados. 

Art. 7° (Vetado) 

Art. 8° A instalação do Conanda dar-se-á no prazo de quarenta e cinco dias da publicação desta lei. 

Art. 9° O Conanda aprovará o seu regimento interno no prazo e trinta dias, a contar da sua instalação. 

Art. 10. Os arts. 132. 139 e 260 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 


"Art. 132, Em cada Município haverá, no mínimo um Conselho Tutelar composto 

de cincomembros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, 

permitida uma recondução. 


Art. 139, O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será 
estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. e a fiscalização do Ministério 
Público. 

Art, 260, Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na declaração do 
Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - nacional. estaduais ou municipais - devidamente 
comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em Decreto do Presidente da 
República. 

§ 1° .." .................... , ............................... , .......... .. 
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§ 2° ................................................................... .. 


~ O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos 
termos deste artigo. 

§ 4° O Ministério Públíco determinará em cada comarca a forma de fiscalização da 
aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos 
incentivos fiscais referidos neste artigo." 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 12 de outubro de 1991; 170° da Independência e 103° da República. 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.10.1991 

--i " 
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~cc. '3 
Presidência da República \f\ IJN4, 

Casa Civil s:<t-_-.~. \ 
Subchefia para Assuntos Jurídicos ~J ~v. m~ 

~' ~ 
DECRETO N° 5.089. DE 20 DE MAIO DE 2004. "J' , "" --,-/~,"'<-.. ~,.. 

, 

Dispõe sobre a composlçao, estruturação, 
competências e funcionamento do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CONANDA, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 
alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nll. 8.242, de 12 de outubro de 1991, e no art. 
50 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 

DECRETA: 

ri Art. 111. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONAI\IDA, órgão colegiado de 
~aráter deliberativo, integrante da estrutura básica da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 


Presidência da República, tem por finalidade elaborar normas gerais para a formulação e implementação da 

política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, observadas as linhas de ação e as 

diretrizes conforme dispõe a Lei nº8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 
bem como acompanhar e avaliar a sua execução. 

Art. 22 Ao CONANDA compete: 

I - elaborar normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
bem como controlar e fiscalizar as ações de execução em todos os níveis; 

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

111 - 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 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; 

IV - avaliar a política estadual e municipal e a atuação dos conselhos estaduais e municipais da criança J e do adolescente; 
~ 

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

VI - 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 desses direitos; 

VII - 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; 

VIII - gerir o fundo de que trata o art. 6º da Lei nº-ª.242. de 12 de outubro de 1991, e fixar os critérios 
para sua utilização, nos termos do art. 260 da Lei nº 8.069. de 1991; e 

IX - elaborar o regimento interno, que será aprovado pelo voto de, no mfnimo, dois terços de seus 
membros, nele definindo a forma de indicação do seu Presidente. 

\ Parágrafo único. Ao CONANDA compete, ainda: 
.~ 

" 
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I - acompanhar e avaliar á expedição de orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei~~1-,;:à 
8.069, de 1991, e dos demais atos normativos relacionados ao atendimento da criança e do adolescente~,~t\ "I'P- I ~ 

. '\?' -1 ,f
11- promover a cooperação entre os governos da União, dos Estados, do Distrito Federal e da~ I 

Municípios e a sociedade civil organizada, na formulação e execução da política nacional de atendimento do~ 
direitos da criança e do adolescente; 

111 - promover, em parceria com organismos governamentais e não-governamentais, nacionais e 

internacionais, a identificação. de sistemas de indicadores, no sentido de estabelecer metas e procedimentos 

com base nesses índices para monitorar a aplicação das atividades relacionadas com o atendimento à 

criança e ao adolescente; 


IV - promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os resultados 

estratégicos alcançados pelos programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente, 

desenvolvidos pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; e 


V - estimUlar a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social, por 

intermédio de rede nacional de órgãos colegiados estaduais, regionais e municipais, visando fortalecer o 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 


i'~ Art.3º' O CONANDA, observada a paridade entre os representantes dó Poder Executivo e da 
. \sociedade civil organizada; tem a seguinte composição: 

I - um representante de cada órgão a seguir indicado: 

a) Casa Civil da Presidência da República; 

b) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

c) Ministério da Cultura; 

d) Ministério da Educação; 

e) Ministério do Esporte; 

f) Ministério da Fazenda; 

g) Ministério da Previdência Social; 

h) Ministério da Saúde; 

i) Ministério das Relações Exteriores; 

j) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

QMinistério do Trabalho e Emprego; 

m) Ministério da Justiça; 

n) Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 

o) Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 'Racial da Presidência da República; e 

II - quatorze representantes de entidades da sociedade civil organizada. 

i~~ § 12 Os representantes de que trata o inciso I, e seus respectivos suplentes, em número de até dois por 
~,órgão, serão indicados pelos titulares dos órgãos representados. . 

'-'. 
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§ 2º- Os representantes de que trata o inciso 11, e seus respectivos suplentes, serão indicados pel~~;~:<»c \ 1 
entidades representadas. >.~ .~\.,\ \' 

".. 1 
§ 3º- Os representantes de tratam os incisos I e li, e seus respectivos suplentes, serão designados peIQ/,:;(:, 


Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. \(~:~ .' 

{":,~ 

"O'-' ...._I_·_"~ 

§ 4a Poderão ser convidados a participar das reuniõ~s do CONANDA personalidades e representantes 

de órgãos públicos, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e de entidades privadas, sempre que da 

pauta constar tema de suas áreas de atuação. 


Art 4a As entidades da sociedade civil organizada de que trata o inciso 11 do art. 3a deste Decreto serão 

eleitas em assembléia específica, convocada especialmente para esta finalidade. 


§ 1 a A eleição será convocada pelo CONANDA, por meio de edital, publicado no Diário Oficial da União, 

sessenta dias antes do término do mandato dos seus representantes. 


§ 2a O regimento interno do CONANDA disciplinará as normas e os procedimentos relativos à eleição 

das entidades da sociedade civil organizada que comporão sua estrutura. 


§ 3.rI. Dentre as vinte e oito entidades mais votadas, as quatorze primeiras serão eleitas como titulares, 

-Idas quais as quatorze restantes serão as suplentes, indicando, cada uma, o seu representante, que terá 

r\';'andato de dois anos, podendo ser reconduzido mediante novo processo eleitoral. 


§ ~ O Ministério Público Federal poderá acompanhar o processo de escolha dos representantes das 

entidades da sociedade civil organizada. 


Art. 5º- A estrutura de funcionamento do CONANDA compõe-se de: 


I - Plenário; 


11 - Presidência; 


111 - Secretaria-Executiva; e 


IV - Comissões Permanentes e Grupos Temáticos. 


Art. 6º- A eleição do Presidente do CONANDA dar-se-á conforme o disposto no regimento interno e sua 

, designação será feita pelo Presidente da República. 


--J-
Art. 72 São atribuições do Presidente do CONANDA: 

I - convocar e presidir as reuniões do colegiado; 

11 - solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse 

público; e 


111 - firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções. 

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. 


Art.9º- As Comissões Permanentes e Grupos Temáticos serão instituídos pelo CONANDA, com o fim 

de promover estudos e elaborar propostas sobre temas específicos, a serem submetidos à composição 

plenária do Conselho, que definirá no ato da sua criação os objetivos específicos, a composição e o prazo 

para conclusão dos trabalhos, podendo ser convidados a integrá-los representantes de órgãos públicos dos 


_Joderes Executivo, Legislativo e Judiciário e de entidades privadas. 
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A~. 10. As deliberações do CONANDA, inclusive seu regimento interno, serão aprovadas me?·~.~te"sS 
resoluçoes. 1<'''.':',


'\{"'~;'"

'.\~. 

Art. 11. As despesas com os deslocamentos dos membros integrantes do CONANDA, das Comissõ'ês""" ..,r/ 
Permanentes e dos Grupos Temáticos poderão ocorrer à conta de dotações orçamentárias da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Art. 12. Para cumprimento de suas funções, o CONANDA contará com recursos orçamentários e 

financeiros consignados no orçamento da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República. 


Art. 13. A participação no CONANDA, nas Comissões Permanentes e nos Grupos Temáticos será 

considerada função relevante, não remunerada. 


Art. 14. As dúvidas e os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelo Presidente do CONANDA, 

ad referendum do Colegiado. 


Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16. Ficam revogados os Decretos nº-s 408, de 27 de dezembro de 1991, e 4.837, de 10 de 
~~tembro de 2003. 

Brasília, 20 de maio de 2004; 1832 da Independência e 1162 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

José Dirceu de Oliveira e Silva 


Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.5.2004 
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Atos do Poder Executivo 

SECRETARIA ESPECIAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 


-DECRETO DE 11 DE MARÇO DE 1005 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, n. uso d••tribui~1o 
que lhe confere Oa11.. 84, inciso VI, nUnca "B". da C005lituiçJo, e telido 
em vista odí!pOste no art. 5ada Lei nA 8.242. de 12 de outubro de 1991, 
e no ar\. (Jl do Decrete nA S.089, de: 20 de maio de 2004, resolve 

DESIGNAR 

: -jOSE rERNANDO DA SILVA(pa.. exercer a runçl. de p..,idente 
• do Conselho Nacional dos DireitO's da Criança e dO' Adoleseente ~ 

CONANDA. em substituiçAo • NILMÁRIO MIRANDA, 

Brasília, 22 de março de 200S; 184tt da Independência e 1174 
d. Repúblien, 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
'!osi Dirceu de O/ivdl'Q t SINa 

~ 

DIARIO OFICIAL DA UNIAO 
República Federativa do Brasil Imprensa Nacional I 

I 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

DECRETOS DE 11 DE MARÇO DE 1005 

O PRESIDENTE DA REPÔIILICA. n. uso d••mbuiçao 
que lbc confere: e Brt. 84~ inciso VI, aUnea "4", da COl'lstitui~O, e 
~r~~ ~~v;~~ro" :~l::' r::s:l~ 46, § 2

4
, do Deeret<rl.ci lJ4 3. de 

EXONERAR, • l"'dido. 

LIDIO DUARTE do ""!l. d. P""idcnte do IRB-Bmn R"""gums SA 

Brnsfiia, 22 de março de 2005; 1844d4 lndependincia e U1A 

da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
ÁII/onJo Pa/occJ Filho 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 00 u'o da atribuiçDo 
que lbe confere o art. 84, inciso VI. nUliea "a". da ConStitui~o. e 
;eln~~ :v:~~~ :~l~~ ~i:e46, § 2

11
• do Dee:ret<rlei n

4 
3. de 

NOMEAR 

LUIZ APPOLONIO NETO, p"" e••!<cr o eargo de P",id,.te do IRB
Brasil Resseguros S.A., fieando exenerado do que atualmel'lte ocupo;. 

Bra&flia, 22 de março de 2005~ 184A da Independência e 1176 

da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
ÂII(onlo Plilru:cl Filho 

Presidência da República 

CASA CIVIL 

PORTARIAS DE 12 DE MARÇO DE 2005 

MINlsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL 
DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA. no u'o de .... atribuiçõc, e 
lendo em vista o dispos,to no art. lA do Dcc~te ne. 4.734, de 11 de: 
junho de 2003, resolve 

N" 196 • EXONERAR•• pedid., 

CARLOS GOMES BEZERRA do cargo de Diret.r.P .... ide.te do 
InstitutO' NaciO'Dal de Seguro Social ~ INSS. e:ódigo DAS 101.6. 

N' 197 - NOMEAR 

SAMIR DE CASTRO HATEM j po.re exercer. interinamente, o cargO' 
de Diretor·P«!sidente do Instituto Naçionai do Seguro Social ~ INSS2 

e:ódigo DAS 101.6, sem prejurzo'das atribujçOts dO' eargo que atual. 
mente ocupa. 

JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 

DESPACHO DO MINISTRO 

Processo n- 00200.001017n0050041. Afastamenlo do Pais relativo ao 
servidor LUIZ ALBERTO DOS SANTOS. matricula SIAPE o· 
6130139, Subchefe de Análise: e Aeompanhamento de: PoHtie8s 00
vemameolsis da eMa Civi~ da PresidEneia da Republiea~ CaIXo de 
Natureza Especial, no perfodo de 02 a 09 de abril de 2005. ine:lusive 
trAnsito, c:om ônus. paro participar da 4" Reuniao do Comit! de 
Peritos na AdminislrnçAo Públiea do Conselh.o EeoDGmieo e Social 
das Nnçõc:s Unídas. na sede: dn ONU, em Nova Iorque. Autorizo. Em 
22 de ma~o de 2005. 

JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 

ISSN 1677-7()J(J 

SECRETARIA-EXECUTIVA 

SECRETARIA DE ADMINlSTRAÇÃO 


PORTARIA jI;' 14B, DE 21 DE MARÇO DE 2005 

O SECRE:TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASA CI
VIL DA PRESlDtNCIA DA REPÚBLICA. no u'o da coml"'téncín 
que lhe foi subdelegada pelO inciso n do flrt. 10 da Portaria nO 832. dc 
22 de abril de 2003, do MinislrO de Estfldo Chefe da Casa Civil da 
Presid~neia da República. e lendo em vista o diSposto no 8rt. 2i de 
Decreto na 4.734. de 1J de junbo de 2001, resolve 

DESIGNAR 

JOELMA LIMA FERREIRA DE CASTRO para exc"",r a runçKo de 
Assistente, código (iR"TV, na See:retaria-Executiva: da Casa Civil da 
Presidêne:ia da Rcp6blica, 

ROMEU COSTA RIBEIRO BASTOS 

PORTARIAS DE 22 DE MARÇO DE 2005 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASA CI
VIL DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA, .0 uso da e.ml"'téneia 
que lhe foi subdc:legada pelo inciso 11 do art. IA da Portnria nA 832. de 
22 de abril de 2003. do Ministro de EstadO' Chefc da Casa Civil da 
Presid€nc:ia da República, e tendo em vista o disposto no ~çretO' n* 
4,734, de 11 de junhO de 2003. ",..Ivo 

N' 152 - DESIGNAR 

ANTÔNIO VICENTE 8ATISTA, pa.. Clerc<r • runçao de A"i,· 
tente. código (iR-IV. DO Gabinete desta See:re:t.nria, ficando dispensado 
da que atualmelite ocupa. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASA CI
VIL DA PRESlDtNCIA DA REPÚBLICA, DO USO do atn'buiçlo que 
lhe confere o aft. S'I da Portaria nO 41. de 8 de novembro de 2002, do 
Chefe da Casa Civil da Presid!ncia da RepUbliea, e tendo em vista o 
disposto no art. 38 da Lei nIl 8.112. de II de dcumbro de 1990. ~olve 

N" 153 - DESIGNAR 

MARCO ANTÔNIO ROSA para ",bstil\lir o Coordo.ador·Gcrnl de 
Tecnologia de Rede da Diretoria de TecnolO'gi8 da rnfoRnaçAo desta 
Seeretaria. em seus afastame:ntos e impedimentes legais ou regu~ 

lamentare1i. 

ROMEU COSTA RIBEIRO BASTOS 

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

AGI3NClA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA 


PORTARIA N' 81, DE 11 DE MARÇO DE 1005 

O DfRETOR-GERAL DA AGtNCIA BRASILEIRA DE 
INTELlGtNCIA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITU
CIONAL DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA, DO u'o d"" alri
buíçGes eonferidas pelo incisO' IX do artigO' 14 dO' Anexo ( ao Decrete 
n' 4.693. de 8 de maiO' de 2003. etn conformidade eem o inciso IV do 
artigO' I- da Ponaria nO 44, de 14 de marçO' de 2003, e considemndo o 
disposto liO artigO' 93 da Lei nO 8.112. de: 11/12190. cO'm a redaçle dada 
pelo artigo 22 dB Lei n· 8.270, d~ 17112191. e nO' inciso I do artigo 3
do DecretO' n- 4.050. de 12 de dezembro de 2001. resolve autoóur a 
ceSSA0 do seguinte servider. perteneente ao Quadro de Pessoal da 
Agêncio Bl'íitilcirn de Inteligência, na forma abaixo indie:ada: 

http:P",id,.te
http:Deeret<rl.ci
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CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

\ CONANDA 
.,J ~~, 

/f,';> f~~'~~'\ 
RESOLUÇÃO N° 99 DE 10 DE SETEMBRO DE 2004. ((i ~S !;~ 

~~.~~;\'. .' c J 
,. " J
~~,';~>" . ,,/ 

Dispõe sobre alteração do Regimento ;;'iêtnÓ/ 
do Conanda e dá outras providências. 

o Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, 
no uso das atribuições legais estabelecidos na Lei n.o 8.242, de 12 de outubro de 1991, no Decreto 
n° 5.089 de 20 de maio de 2004 e a deliberação do Conselho, em sua 120a Assembléia Ordinária, 
realizada nos dias 09 e 10 de setembro de 2.004, resolve: 

Art. 10 - Aprovar alteração no seu Regimento Interno na forma do anexo à presente 
resolução; 

Art. r - Fica revogada a Resolução n
2 

77 de 13 de março de 2.002; 

Art. 3° ~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Nilmário Miranda 

Presidente 


Nota da Secretaria Executiva do Conanda: Publicada no DOU de 20 de setembro de 2004, seção I, páginas 07 a 10 
(Presidência da Repúblíca/SEDHlConanda ) 
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'CONANDA 
Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança edo Adolescente 
REGIMENTO INTERNO DO CONANDA 

TÍTULO I 

DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 


CONANDA 


CAPÍTULO I 
DA NATUREZA 

Art. l!!"() Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, órgão colegiado 
de caráter deliberativo e controlador das ações, integrante da estrutura básica da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República, previsto no art. 88 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e 
do Adolescente, tem por fmalidade elaborar normas gerais para a formulação e implementação da política nacional de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Foi criado pela Lei n 

2 
8.242, de 12 de outubro de 1991 e 

regulamentado pelo Decreto 5.089 de 20 de maio de2004. 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

Art. f Compete ao CONANDA: 

I - elaborar as normas da Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
fiscalizando as ações de execução, observado o disposto nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n

2 
8.069, de 13 de julho de 1990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente e, ainda, as competências das esferas estadual, distrital e municipal; 

II - buscar a integração e articulação com os Conselhos Estaduais, Distrital, Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, os diversos Conselhos Setoriais, Órgãos estaduais, distritais e 
municipais e entidades não-governamentais, apoiando-os para tomar efetiva a aplicação dos princípios, das diretrizes e 
dos direitos estabelecidos na Lei n

2 
8.069 de 13 de julho de 1990; 

fi - avaliar as políticas nacional, estaduais, distrital e municipais de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente, bem como, a atuação dos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, na execução dessas políticas; 

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

v - promover e apoiar campanhas educativas sobre os direitos da criança e do adolescente, com 
indicação de medidas a serem adotadas nos casos de atentados, ou violação desses direitos; 

VI - estimular a formação técnica permanente, promovendo e apoiando a realização de eventos e 
estudos na área da criança e do adolescente; 

VII - estimular, apoiar e promover a manutenção de bancos de dados, com o intuito de propiciar o 
fluxo permanente de informações sobre a situação da criança e do adolescente; 

\, 
VIII - acompanhar a elaboração da Proposta Orçamentária, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LDO, e do Plano Plurianual PP A, bem como, a execução do Orçamento da União, indicando as modificações -i 
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nece",ári" à consecução dos objetivos do política formulada poca a promoção e defesa dos direitos da Crianç~':l.. :",.~;',*
adolescente; oS',,~~ 7 

IX - gerir o Fundo de que trata o Art. 6° da Lei nO 8.242, de 12 de outubro de 1991 e fixar os critérios 
para sua utilização nos tennos do Art. 260 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990; 

x - oferecer subsidios e acompanhar a elaboração de legislação atinente à garantia dos direitos da 
criança e do adolescente; 

XI - atuar como órgão consultivo e de apoio, em nivel nacional, nos casos de petições, denúncias e 
reclamações fonnuladas por qualquer pessoa ou entidade, quando ocorrer ameaça ou violação de direitos da criança e 
do adolescente assegurados nas Leis e na Constituição Federal, não solucionados pelos Conselhos Estadual, Distrital, 
Municipal, e Conselhos Tutelares; e 

XII - promover a cooperação entre os governos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios e a sociedade civil organizada, na fonnulação e execução da política nacional de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente; 

XIII - promover, em parceria com organismos governamentais e não-governamentais, nacionais e 
internacionais, a identificação de sistemas de indicadores, no sentido de estabelecer metas e procedimentos com base 
nesses índices para monitorar a aplicação das atividades relacionadas com o atendimento à criança e ao adolescente; 

XIV - promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os resultados 
estratégicos alcançados pelos programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente, desenvolvidos pela 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 

XV - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social, 
por intennédio de rede nacional de órgãos colegiados, visando fortalecer o atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. 

XII - dispor sobre o seu Regimento Interno. 

CAPíTULO IH 
DA COMPOSiÇÃO 

Art. i O CONANDA é órgão colegiado de compOSlçao paritária, integrado por quatorze 
representantes do Poder Executivo, assegurada a participação dos órgãos executores das políticas sociais básicas e, em 
igual número, por representantes de entidades não-governamentais de âmbito nacional de atendimento, promoção, 
defesa e garantia dos direitos da criança e dos adolescente. 

Parágrafo único. Cada um dos representantes de que trata este artigo terão um suplente, exceto os 
representantes governamentais, que poderão ter dois. 

Seção I 
Da indicação dos membros representantes 

dos órgãos governamentais 

Art. 4! Os membros dos órgãos governamentais de que trata o parágrafo único do art. 3
2 

deste 
Regimento, serão indicados, juntamente com seus suplentes, pelo respectivo Titular da Pasta, e designado pelo 
Secretário Especial dos Direitos Humanos. 

Seção 11 
Da eleição e da indicação dos membros representantes 

das entidades não-governamentais 
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Art. 52 O conjunto das entidades não-governamentais, em assembléia convocada especificJ~tt~ para~l..Q)\r~\ 
esse fim, elegerá suas representantes titulares e respectiv~ suplentes junto ao CONANDA, que deverão ser eJ~~~........-c/.. 000./1:;/ 
igual àquele de órgãos governamentais de que trata o art. 3- deste Regimento. ~/ 

§ 1
2 

A eleição referida no caput deste artigo será convocada pelo CONANDA, em até sessenta dias 
antes do término de seu mandato, por meio de edital publicado no Diário Oficial da União. 

§ i O Plenário do CONANDA designará uma comissão eleitoral composta por três entidades da 
sociedade civil para organizar e realizar o processo eleitoral. 

§ 3!!Dentre as vinte e oito entidades mais votadas, as quatorze primeiras serão eleitas como titulares, e 
as restantes serão as suplentes, indicando, cada uma, o seu representante, que terá mandato de dois anos, podendo ser 
reconduzido mediante novo processo eleitoral. 

§ 4! O resultado da assembléia de que trata o caput deste artigo deverá ser lavrado em ata, onde 
constará o nome das entidades eleitas e de seus respectivos representantes junto ao CONANDA. 

§ 5! O documento de que cuida o § 3
2 

deste artigo deverá ser encaminhado ao presidente do 
CONANDA, que dará posse aos eleitos no prazo máximo de cinco dias contados do término do último mandato. 

§ 6
2 

O Ministério Público Federal será convidado a fiscalizar o processo eleitoral de que trata este >(- artigo. 

SeçãoID 
Da substituição de entidades não-governamentais 

eleitas na forma da Seção 11 

Art. 6
2 
No caso de vacância de entidade não-governamental com titularidade, assumirá, efetiva e 

automaticamente a vaga, a entidade suplente mais votada em ordem decrescente na assembléia das entidades não
governamentais. 

Parágrafo único No caso de vacância de entidade não-governamental suplente, assumirá a vaga a 
entidade mais votada, em ordem decrescente, na assembléia das entidades não-governamentais. 

Seção IV 
Da substituição de membros 

doCONANDA 

Art. i A requerimento de qualquer membro do Colegiado, por deliberação do Plenário do 
CONANDA, o conselheiro será substituído quando: 

I - faltar o representante de órgão governamental a três assembléias consecutivas, ou quatro 
alternadas, sem o comparecimento do respectivo suplente, ressalvada a hipótese de apresentação de justificativa por 
escrito, nos moldes do disposto no § 3° deste artigo; 

11 - faltar o representante de entidade não-governamental a três assembléias consecutivas, ou quatro 
-alternadas, sem comunicação prévia ao presidente do CONANDA, para convocação da entidade suplente, ressalvada a 
hipótese da ausência ter ocorrido por motivo de força maior, devidamente justificada, nos termos do § 4° deste artigo; 

ID - faltar o conselheiro a três reuniões consecutivas, ou quatro alternadas, da Comissão Temática ou 
do Grupo de Trabalho do qual faça parte, ressalvada a hipótese de justificativa de que tratam os §§ 3° e 4° deste artigo; 

IV - apresentar conduta incompatível com a natureza de suas funções;. 

v - for condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática de quaisquer dos crimes ou 
infrações administrativas previstos nos Capítulos I e 11, do Título VII, do Livro lI, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; e 
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VI - for condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática de quaisquer dos crimes previstos/r-j"_-
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§ 1~ As propostas de substituição de conselheiro, devidamente fundamentadas e documentadas, serão 
apresentas pela Comissão de Legislação e Regulamentos ao Plenário do CONANDA, para deliberação em assembléia. 

§ i Qualquer dos membros do CONANDA pode solicitar à Comissão de Legislação e 
Regulamentação a adoção das providências de que trata o § 1~ deste artigo. 

§ i A justificativa por escrito de que trata o inciso I deste artigo deverá ser expedida pela chefia 
imediata do membro do CONANDA, junto ao órgão que representa. 

§ 4~ A justificativa de ausência de que cuida o inciso 11 deste artigo dar-se-á por meio de documento 
expedido pela entidade não-governamental à qual o conselheiro representa, devendo o referido documento expor as 
razões que caracterizam o motivo de força maior. 

§ 5~ A substituição de conselheiro, pelas razões de que trata o inciso IV deste artigo, se dará mediante 
Processo Administrativo Disciplinar, aplicadas, no que couber, as disposições contidas na Lei n~ 8.112, de 11 de 
novembro de 1990, resguardados os direitos constitucionais de ampla defesa e do contraditório. 

§ 6~ O conselheiro substituído não poderá ser reconduzido pelo Poder Público ou pela entidade que 
representa, devendo ser indicado substituto no prazo máximo de quinze dias. 

Art. 8~ As entidades não-governamentais poderão substituir seus representantes junto ao CONANDA, 
mediante comunicação prévia à presidência do colegiado. 

Art. 9~ No caso de ausência justificada, assumirá o representante da entidade suplente, e na falta deste, 
o da mais votada, em ordem decrescente, na assembléia das entidades não-governamentais. 

CAPÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

Art. 10. O CONANDA é presidido por um dos seus membros, eleito nos moldes do parágrafo único 
do art. 24 deste Regimento Interno, e substituído, em caso de ausência, ou impedimento temporário, na forma 
estabelecida no inciso I do art. 35 deste normativo. 

Art. 11. Para exercer suas competências, o CONANDA dispõe da seguinte estrutura funcional: 

I - Plenário; 

11 - Presidência; 

111 - Secretaria Executiva; e 

IV - Comissões Permanentes e Grupos Temáticos 

TÍTULO 11 

DOS ÓRGÃOS 
EDOS MEMBROS DO CONANDA 

CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA 


DOS ÓRGÃOS DO CONANDA 




Seção I 
Do Plenário\ 

~ Art. 12. Ao Plenário compete: 

I - deliberar sobre os assuntos encaminhados para apreciação do CONANDA; 

11 - baixar normas de sua competência, necessárias à regulamentação da Política Nacional de 
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

m - aprovar, por meio de proposta apresentada por qualquer dos membros ou órgãos do 
CONANDA, a criação e a extinção de Comissões Permanentes e de Grupos Temáticos, suas respectivas competências, 
sua composição, procedimentos e prazo de duração, observado o disposto no art. 26 deste Regimento Interno; 

IV - convocar, ordinariamente, a cada dois anos, a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, para avaliar a política e as ações de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, nos níveis 
federal, estadual, distrital e municipal, e propor diretrizes para o seu aperfeiçoamento; 

v - eleger, nos moldes estabelecidos pela Lei n~ 8.242, de 1991, e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o Presidente e o Vice-Presidente do CONANDA, observado o disposto no parágrafo único do art. 24 e no 
inciso I do art. 35; 

VI - eleger, dentre seus membros titulares, o Presidente ad hoc de que trata o § lOdo art. 25, que 
conduzirá as assembléias plenárias nos impedimentos do presidente e do vice-presidente; 

VII - deliberar sobre a política e critérios de aplicação dos recursos fmanceiros do Fundo Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme legislação vigente; 

VIII - aprovar, anualmente, os balancetes, os demonstrativos e o balanço do Fundo Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 

IX - participar da escolha do órgão executivo que dará suporte técnico-administrativo-fmanceiro 
necessário ao funcionamento do CONANDA, bem como, da indicação do secretário-executivo; 

x - requisitar aos órgãos da administração pública e entidades privadas, informações, estudos ou 
pareceres sobre matérias de interesse do Conselho; e 

XI - aprovar e alterar este Regimento Interno. 

Seção 11 
Das Comissões Permanentes e dos Grupos Temáticos 

Art. 13. As Comissões Permanentes e os Grupos Temáticos serão constituídos pelos membros do 
CONANDA, com o flm de promover estudos e elaborar propostas sobre temas específlcos, a serem submetidos à 
composição plenária do Conselho, que defmirá no ato de sua criação os objetivos específlcos, a composição e o prazo 
para a conclusão dos trabalhos, podendo ser convidados a integrá-los representantes de órgãos públicos dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e de entidades privadas. 

Seção 111 
Da Secretaria-Executiva do CONANDA 

Art. 14. Compete à Secretaria Executiva: 

I - prestar assessoria técnica e administrativa ao CONANDA; 

11 - elaborar, registrar, encaminhar e arquivar os documentos e correspondências determinadas pelo 
Plenário ou Presidência; 

111 - 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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V - divulgar, conforme critério estabelecido pelo Plenário, as resoluções do CONANDA, assim co~~~--'eó:~' 
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publicações técnicas referentes à criança e ao adolescente; 

VI - manter sistema de informação sobre a criança e o adolescente; 

VII - manter atualizados dados sobre leis, decretos e projetos referentes à criança e ao adolescente; 

VIII - desenvolver as atividades administrativas necessárias ao funcionamento do CONANDA; 

IX - providenciar a publicação das Resoluções e demais atos do CONANDA no Diário Oficial da 
União, nos prazos defmidos na forma deste Regimento Interno; 

x -elaborar a pauta das reuniões plenárias, conforme decisão do Plenário, ou da Presidência; 

XI - manter sob sua guarda os livros e documentos do CONANDA; 

XII - elaborar a proposta Orçamentária Anual do Conanda, encaminhando-a para apreciação do 
Plenário; e 

XIII - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno e as decisões do CONANDA 

CAPÍTULO 11 

DA COMPOSIÇÃO, DA ORGANIZAÇÃO 


E DO FUNCIONAMENTO 

DOS ÓRGÃOS DOCONANDA 


Seção I 

Do Plenário 


Art. 15. O Plenário, órgão soberano e deliberativo do CONANDA, é composto pelo conjunto de 
membros titulares do Conselho, ou respectivos suplentes, no exercício pleno de seus mandatos. 

Art. 16. O Plenário reunir-se-á em assembléia, mensalmente, em caráter ordinário, conforme 
calendário anual previamente aprovado e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente, por 
iniciativa própria, ou a requerimento da maioria simples de seus membros, com o miflimo de cinco dias de 
antecedência. 

§ 1~ As assembléias serão realizadas no local da sede do CONANDA, no Distrito Federal, podendo ser 
convocadas para realizarem-se em local diverso, sempre que razões superiores de conveniência técnica, ou política, 
assim o exigirem, e desde que por deliberação do Plenário. 

§ i As assembléias do Plenário realizar-se-ão em primeira chamada, com no mínimo metade mais um 
de seus membros e, após trinta minutos, com qualquer quorum. 

§ i As assembléias serão presididas pelo presidente do CONANDA, seu substituto regimental, ou 
pelo presidente ad hoc de que trata o inciso VI do ar!. 12 deste Regimento Interno. 

Art. 17. As assembléias serão públicas, salvo deliberação em contrário pelo Plenário. 

§ f Nas assembléias, quando públicas, os presentes terão direito a fazer uso da palavra, desde que o 
Plenário assim tenha decidido, no início da assembléia. 

§ i Os casos especiais, relativos à publicidade das assembléias e ao direito de uso da palavra, serão 
submetidos à deliberação da assembléia. 

Art. 18. As deliberações das assembléias do Plenário do CONANDA ocorrerão da seguinte forma: 
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Art. 19. As deliberações das assembléias 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. 

Art. 20. As assembléias terão sua pauta preparada pela Secretaria Executiva em consonância com a 
Presidência, e dela constará necessariamente: 

I - abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior, e aprovação da pauta do 
dia; 

11 - leitura do expediente das comunicações da Ordem do Dia; 

111 - deliberações: 

IV - palavra franca; e 

v - encerramento. 

Parágrafo único. A pauta estabelecerá a carga horária e os procedimentos necessários para o 
tratamento das matérias. 

Art. 21. Qualquer conselheiro poderá apresentar matéria à apreciação do Plenário, enviando-a por 
escrito para a Secretaria Executiva, que a incluirá na pauta da assembléia seguinte. 

Parágrafo único. Assuntos urgentes não apreciados pelas Comissões Pennanentes e Grupos 
Temáticos deverão ser examinados e deliberados pelo Plenário, em assembléia. 

Art. 22. A pauta das assembléias ordinárias será encaminhada aos Conselheiros com, no mínimo, 
setenta e duas horas de antecedência. 

Art. 23. As deliberações das assembléias do Plenário se processarão por votação explícita, com 
contagem de votos a favor, contra e abstenções, com a respectiva menção em ata. 

Parágrafo único. Os resumos das Atas das assembléias do Plenário do CONANDA, depois de 
aprovados pela própria assembléia, serão publicados no Diário Oficial da União, no prazo de quinze dias, e arquivados 
na Secretaria Executiva. 

Seção 11 

Da Presidência 


Art. 24. A Presidência é órgão constituído pelo presidente e pelo vice-presidente do CONANDA. 

Parágrafo único. O presidente e o vice-presidente do CONANDA serão escolhidos pelo Plenário 
reunido em assembléia, dentre seus membros titulares, por voto de maioria simples, para cumprirem mandato de um 
ano, pennitida a recondução. 

Art. 25. A Presidência do Conselho e das assembléias do Plenário será exercida pelo presidente do 
CONANDA, e em sua ausência, ou impedimento temporário, pelo vice-presidente. 

§ l' Ocorrendo a ausência ou impedimento do presidente e do vice-presidente, assumirá a presidência 
da assembléia um conselheiro escolhido pelo Plenário, nos moldes do inciso VI do art. 12 deste Regimento Interno. 

§ 2" No caso de vacância do cargo de presidente, restando menos de seis meses para o ténnino do 
mandato, assumirá a presidência o vice-presidente. No entanto, se esse prazo for superior a seis meses, deverá ser 

~'. realizada nova eleição; 
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Seçãom 
Das Comissões Permanentes e dos Grupos de Temáticos 

Art. 26. As Comissões Permanentes e os Grupos Temáticos, constituídos preferencialmente de forma 
paritária, terão no mínimo quatro membros, escolhidos dentre todos os conselheiros do CONANDA, de acordo com o 
ínteresse e a área de atuação de cada um, observadas as disposições contidas no inciso III do art. 12, art. 13 e no caput 
do art. 28, todos deste Regimento Interno. 

Parágrafo único. As Comissões Permanentes e os Grupos Temáticos de que trata o caput deste artigo 
terão, obrigatoriamente em sua composição, pelo menos um representante dos órgãos governamentais e um das 
entidades não-governamentais. 

Art. 27. Cada Comissão Permanente ou Grupo Temático terá um coordenador e um relator, cabendo 
ao relator a exposição de parecer sobre a matéria em pauta, nas assembléias do Plenário. 

Art. 28. O Plenário do CONANDA, reunido em assembléia, ao criar qualquer dos órgãos de que trata 
c~~ o art. 26 deste Regimento Interno deverá escolher seus membros e seus respectivos coordenadores. 

Parágrafo único. O relator de cada um dos órgãos de que trata o caput deste artigo será escolhido por 
seus pares, dentre seus membros, respeitada sempre que possível a paridade, devendo seus nomes serem submetidos à 
aprovação do Plenário do CONANDA. 

Art. 29. As Comissões Permanentes são órgãos de natureza técnica e de caráter permanente nas áreas 
de: 

a) PoHticas Públicas; 

b) Orçamento e Finanças Públicas; 

c) Articulação e Comunicação Social; e 

d) Legislação e Regulamentação. 

Art. 30. Os Grupos Temáticos são órgãos de natureza técnica e de caráter provisório, para tratar de 
assuntos específicos. 

Art. 31. Os pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes e Grupos Temáticos serão deliberados 
pelo Plenário, em assembléia, e obedecerão às seguintes etapas: 

I - o presidente da assembléia dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito ou oral; 

11 - terminada a exposição, a matéria será posta em discussão na assembléia; e 

IH - encerrada a discussão, far-se-á a votação. 

§ l' As matérias originárias das Comissões Permanentes e Grupos Temáticos que entrarem na pauta 
da assembléia do Plenário deverão ser votadas, obrigatoriamente, no prazo máximo de três assembléias. 

§ i Os pareceres dos Relatores das Comissões Permanentes e dos Grupos Temáticos, que estiverem 
contidos na Ordem do Dia, serão encaminhados pela Secretaria Executiva aos demais conselheiros do CONANDA, com 
antecedência de, no mínimo, cinco dias. 

§ 3° O Relator deverá, no momento reservado à exposição das matérias em assembléia do Plenário, 
apresentar a lista de presença relativa às reuniões da respectiva Comissão Permanente, ou Grupo Temático, 
acompanhada, quando for o caso, das competentes justificativas de ausência. 

Art. 32. Cada Comissão Permanente ou Grupo Temático elaborará seu Plano de Trabalho Interno. 



Seção IV 

Da Secretaria-Executiva 


Art. 33. A Secretaria-Executiva é órgão constituído pelo Secretário Executivo e demais s~rvidores 
designados pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, com a finalidade de prestar o 
suporte técnico e administrativo necessários ao funcionamento do CONANDA. 

Parágrafo único. As ações da Secretaria Executiva serão subordinadas ao presidente do CONANDA, 
que atuará em conformidade com as decisões emanadas do Plenário. 

CAPíTULO 111 
DAS ATRIBUIÇÓES DOS MEMBROS DO CONANDA 


Seção I 

Do Presidente do CONANDA 


Art. 34. Ao Presidente do CONANDA incumbe: 

I - representar judicial e extrajudicialmente o CONANDA; 

) 

~., 	 11 - convocar e presidir as reuniões do Plenário; 


111 - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário, intervindo na ordem dos 

trabalhos, ou suspendendo-os sempre que necessário; 

IV - assinar as deliberações do Conselho e atas relativas ao seu cumprimento; 

v - submeter à apreciação do Plenário o relatório anual do Conselho; 

VI - delegar competência; 

VII - decidir as questões de ordem, levantadas nas assembléias; 

VIII - cumprir e fazer cumprir as resoluções emanadas do CONANDA; 

IX - determinar à Secretaria-Executiva a execução das ações emanadas do Plenário; 

x - solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante 
interesse público; 

XI- distribuir matérias às Comissões Permanentes e Grupos Temáticos; e 

XII - assinar os expedientes do CONANDA. 

Seção 11 

Do Vice-Presidente do CONANDA 


Art. 35. Ao vice-presidente incumbe: 


I - substituir o presidente do CONANDA em seus impedimentos ou ausências; 


n - auxiliar o presidente do CONANDA no cumprimento de suas atribuições; e 


rn -exercer as atribuições que lhes sejam conferidas pelo Plenário. 


Seção 111 

Dos Conselheiros do CONANDA 




Art. 36. Aos conselheiros do CONANDA incumbe: 

I - comparecer às reuniões; 

11 - debater e votar a matéria em discussão; 


m - requerer informações, providências e esclarecimentos ao relator, às Comissões Permanentes:·r·~
mesa, ou à Secretaria Executiva; 

IV - solicitar reexame de resolução exarada em reunião anterior quando esta contiver imprecisões ou 
inadequações técnicas; 

v -apresentar relatório e pareceres dentro dos prazos fixados; 

VI - participar das Comissões Permanentes e Grupos Temáticos com direito a voto; 

VII - executar atividades que lhes forem atribuídas pelo Plenário; 

VIII - proferir declarações de voto e mencioná-lo em ata, incluindo posições contrárias às matérias 
aprovadas, quando o desejar; 

IX - propor moções, temas e assuntos à deliberação do Plenário; 
\- ! 

x -propor temas e assuntos para inclusão na pauta das reuniões plenárias; 


XI - propor ao Plenário, a convocação de audiências com autoridades; 


XII - apresentar questão de ordem nas assembléias e nas reuniões das Comissões Permanentes e dos 

Grupos de Temáticos, dos quais faça parte; e 

XIII - apresentar à Secretaria Executiva, no prazo de oito dias anteriores à as~embléia, justificativa de 
ausência de conselheiros não-governamentais para frns de convocação da respectiva suplência. 

Parágrafo único. Os conselheiros suplentes terão direito à voz e voto nas assembléias somente 
quando em substituição do titular. 

Art. 37. É facultado a qualquer conselheiro pedir vistas de matéria ainda não votada. 

§ I" O pedido de que trata o caput deste artigo será concedido por prazo não superior a vinte dias, a ser 
fixado pelo presidente do CONANDA. 

§ i Quando mais de um conselheiro pedir vistas, o prazo fixado pelo presidente será comum. 

§ 3" A matéria objeto de pedido de vistas deverá ser incluída na pauta da primeira assembléia a ser 
realizada após o término do prazo de que cuida o § I" deste artigo. 

TÍTULO 111 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 38. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário em assembléia, e 
publicados em resoluções. 

Art. 39. Fica revogada a Resolução n° 77, de 13 de março de 2002. 

Art. 40. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 10 de setembro de 2004. 

Nilmário Miranda 
Presidente 




