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Qual o papel do CMDCA no 
Estado Constitucional (Brasil)?

PARTE I

“O CMDCA e a política de atenção a 
crianças e adolescentes à luz de um 

modelo de democracia participativa:  
luzes para uma teoria jurídica”



ESTADO LIBERAL E 
POLÍTICAS PÚBLICAS:



  A PROTEÇÃO DOS DIREITOS E A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988









O CMDCA e a Constituição de 1988:

- “Art. 204. As ações governamentais na área da 
assistência social serão realizadas com recursos (…) e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes:

II – participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis.”

- “Art. 227, §7º. No atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no 
art. 204.”  



O CMDCA e o ECA:

- “Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: (...)

II – criação de conselhos municipais, estaduais e nacional 
dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 
deliberativos e controladores das ações em todos os 
níveis, assegurada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas, segundo leis 
federal, estaduais e municipais.” (...)

IV – manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 
direitos da criança e do adolescente.”  (…).



Funções institucionais - CMDCA:

- Formular e monitorar a efetivação de políticas públicas 
para a infância e adolescência no Município, a partir de 
seu caráter deliberativo.

- Realizar amplo diagnóstico da situação das políticas da 
infância e juventude do Município.

- Monitorar os procedimentos de atendimento municipais, 
organizar conferências e aprovar os planos decenais.

- Elaborar seu plano de ação.

- Acompanhar a elaboração e execução das peças 
orçamentárias (PPA, LDO e LOA) no que pertine às 
ações relativas à infância e adolescência.



Outras funções relevantes - CMDCA:

- Gerir o Fundo da Infância e da Adolescência (FIA), 
deliberando sobre os programas e projetos que serão 
contemplados com recursos do referido fundo.

- Elaborar o plano de aplicação dos recursos do FIA.

- Registrar entidades não governamentais e inscrever 
programas (governamentais ou não governamentais) que 
executam políticas de atendimento a crianças e 
adolescentes, além de realizar recadastramento de ambos.

- Presidir o processo de escolha de Conselheiros Tutelares 
e apoiá-los na sua base organizacional.

- Firmar estratégias de comunicação e mobilização social. 



Dificuldades usuais para a construção 
da democracia participativa - CMDCA:

- A interferência indevida do gestor na escolha dos 
Conselheiros e a quebra da regra da paridade.

-  A baixa representatividade dos Conselheiros.

- A falta de articulação interna (entre os membros) e 
externa (com outros conselhos e entidades).

- A ausência de deliberações e de atuação propositiva no 
âmbito do CMDCA – atuação meramente burocrática, ao 
invés de uma participação efetiva (democrática).

- Baixo grau de transparência dos governos locais e o 
medo de “dar asa a cobra”.

- Falta de estrutura administrativa mínima do CMDCA.



Outro grande óbice - CMDCA:
- Ausência de reconhecimento, tanto pela gestão pública 
quanto pelo sistema de justiça (Judiciário, MP, DP etc.), 
da força vinculante das deliberações do CMDCA.

- STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO.

1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do Judiciário, autoriza 
que se examinem, inclusive, as razões de conveniência e oportunidade do 
administrador.

2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do Município a execução de 
política específica, a qual se tornou obrigatória por meio de resolução do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

3. Tutela específica para que seja incluída verba no próximo orçamento, a fim de 
atender a propostas políticas certas e determinadas.

4. Recurso especial provido.” (STJ, 2ª T., Resp nº 493811, Rel. Min. Eliana 
Calmon, J. 11/11/03, DJ 15/03/04).  



Como atuar o MP, quando se 
propõe a fiscalizar o CMDCA?

PARTE II

“A atuação prática do Ministério 
Público Brasileiro na fiscalização do 

CMDCA: grande desafio à tutela 
coletiva de direitos da infância e 

juventude no Sec. XXI”



O STF e o controle de políticas públicas:
- ADPF Nº 45-9/2004 (Informativo 345-STF);
- Direito à educação infantil (RE 410715 
AgR/SP);
- “PROGRAMA SENTINELA – PROJETO 
ACORDE” (AI 583138/SC);
- Políticas de saúde pública (AgReg na STA 
175/CE);
- Implantação e estruturação de Defensoria 
Pública (AI 598.212/PR – Informativo 711-STF);
- Obras emergenciais em estabelecimentos 
prisionais (RE 592.581/RS – Informativo 794);
- Estado de coisas inconstitucional (ADPF 347 
MC/DF).



Ministério Público e controle de policies:

- MP: AGENTE POLÍTICO DE TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL (TUTELA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL).

- VISÃO DE FUTURO (CNMP): “INSTITUIÇÃO 
RECONHECIDA COMO TRANSFORMADORA DA 
REALIDADE SOCIAL E ESSENCIAL À 
PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DA 
DEMOCRACIA.”

- MP SOCIAL: ATUAÇÃO NA ARTICULAÇÃO, 
INDUÇÃO E CONTROLE DA IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PELA VIA DA TUTELA 
COLETIVA.



ALGUNS CENÁRIOS PARA A ALGUNS CENÁRIOS PARA A 
FISCALIZAÇÃO DO CMDCAFISCALIZAÇÃO DO CMDCA



Como deve atuar o MP?

CENÁRIO I
“Não há o funcionamento do CMDCA ou 
este é absolutamente inadequado. Apesar 

da existência formal do Conselho, este 
não desempenha suas funções típicas. Os 

Conselheiros só atuam de forma 
cartorial, burocrática, mascarando o 

papel de participação social na política”



Como deve atuar o MP?

CENÁRIO II
“Diante da mudança de governo, o novo 

gestor não aceita a forma anterior de 
administração do CMDCA e exige novos 
procedimentos. Diante da resistência, o 

Conselho é desestruturado, não são feitos 
contratos e pagamentos básicos (ex: 

água, energia), chega a fechar portas, o 
que repercute nas suas atividades.”



Como deve atuar o MP?

CENÁRIO III
“O CMDCA está estruturado e em 

funcionamento, já que atua na inscrição 
de entidades e programas, possui plano 
de ação e aplicação, faz a gestão do FIA, 
mas não consegue formular e controlar 
políticas públicas sérias, de modo que os 

índices sociais são pífios e os infantes 
estão envolvidos com droga e violência.”



A experiência dos casos (Natal e RN):

- Cenário 1: Era exemplo a situação do Comdica (Natal) 
em 2011 e 2012, diante da desestruturação do Conselho e 
do grave problema do Edital FIA n°001/2010. Vide TAC 
001/2012 e o Termo Aditivo ao TAC 001/2012 (2014).

- Cenário 2: Situação atual do Consec, que foi bastante 
desestruturado com a nova gestão estadual. Ajuizamento 
de ACP (Consec) e viabilização de acordo judicial.

- Cenário 3: Situação atual do Comdica (Natal). Atuação 
articulada entre MP, Frente Parlamentar Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e Comdica (Natal). 



Cenários à luz dos conflitos coletivos:

- Insuficiência da classificação do art. 81 do CDC, já que 
não satisfaz distinguir, em abstrato, direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos.
- E. Vitarelli sugere que, para a efetividade da tutela 
coletiva, interessa que o problema coletivo seja 
examinado em concreto, devendo levar em conta:
 a) a conflituosidade (tão mais conflituoso será o litígio 
quando menos uniforme for a posição dos membros do 
grupo diante do conflito); e,
 b) a complexidade (o litígio será tão mais complexo 
quanto mais existirem formas de ele ser resolvido 
juridicamente, ou seja, quando admitir mais de uma  
forma de tutela jurídica para sua solução). 



Os conflitos coletivos – Tipologia (Edilson 
Vitorelli):

- Litígios coletivos de difusão global: a lesão ou ameaça de lesão 
não atinge diretamente os interesses de qualquer pessoa. Os 
indivíduos são atingidos de modo uniforme pela lesão e 
praticamente não há interesse pessoal no conflito (ex: vazamento 
de pouco óleo no meio do oceano). 
- Litígios coletivos de difusão local: a lesão ou ameaça de lesão 
atinge diretamente grupo de indivíduos que compartilham de uma 
identidade própria comum ou de uma perspectiva social (ex: 
crianças, adolescentes, índios, trabalhadores, etc.). 
- Litígios coletivos de difusão irradiada: envolvem lesão a 
direitos transindividuais que interessam, de modo desigual e 
variável, a distintos segmentos sociais, em alto grau de 
conflituosidade. A titularidade do direito material subjacente é 
atribuída, em graus variados, aos indivíduos que compõem a 
sociedade, de modo diretamente proporcional à gravidade da lesão 
experimentada (ex: construção de uma hidrelétrica). 



O conflitos coletivo nos três cenários:

- Todos os casos envolvem litígios coletivos de difusão 
irradiada, pois, segundo Vitarelli, esta categoria de 
litígios: “...inclui, ainda, os chamados litígios estruturais, 
nos quais o objetivo é mudar o funcionamento de 
instituições estatais complexas.” Em todos os casos, 
busca-se mudar o funcionamento do Conselho Municipal 
de Direitos.

- Detalhe importante é que, em todos os casos, os 
conflitos são estruturais, sendo, portanto, incabíveis no 
âmbito do processo/proced. (individual e coletivo) bipolar 
tradicional.

- Nos três casos, existem litígios de interesse público, que 
exigem atuação (processo/procedimento) estrutural.



Litígios de interesse público, complexos 
ou de reformas estruturais

- Noção (Victor Abramovich e Christian Courtis):

- “... esta dirigido a obtener la revision 
judicial de una violación de gran escala, que 
involucre una situación colectiva, y que 
requiere una solución que no se agota en una 
orden única, sino que exige ponderación de 
multiples factores, especificación de las 
medidas a adoptar, un cronograma de 
cumplimiento gradual, y evaluación de la 
implementación.”



O fim do litígio e a decisão estrutural:

- Noção (Fredie Dider Jr. e Hermes Zaneti Jr.):

- “A decisão estrutural (structural 
injunctions) é, pois, aquela que busca 
implantar uma reforma estrutural (structural 
reform) em um ente, organização ou 
instituição, com o objetivo de concretizar um 
direito fundamental, realizar uma 
determinada política pública ou resolver 
litígios complexos.”



A atuação estrutural – desafio-mor:

- Pressuposto: facilidade de comprovar a 
violação inconstitucional ou ilegal e a árdua 
missão de remediar o problema estrutural.

- Desafio: construir, a partir de sólida teoria 
jurídica, solução judicial ou extrajudicial 
constitucionalmente legítima e medidas 
estruturantes aptas a se tornarem efetivas.



A atuação estrutural – estratégias:

- Focar na solução consensual do problema.
- Romper com a estrutura tradicional dos litígios (direito-
obrigação-violação-reparação) e buscar soluções amplas, 
voltadas para o futuro (reorganizar o Conselho, alterando 
seus processos internos, estrutura burocrática etc).
- Conhecer todas as causas do problema (aprofundada 
investigação) e as repercussões, no orçamento, das 
soluções.
- Ênfase no diálogo interinstitucional. Adianta só ajuizar 
a ação ou recomendar ou deve participar ativamente da 
solução do problema? 
- Experimentalismo, ciclo de decisões (decisões em 
cascata).
- Medidas estruturantes e o papel da intervenção judicial 
fiscalizatória.
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