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RESUMO 
 

 

A pesquisa surgiu da necessidade de apresentação de caminhos a seguir por parte dos atores 
do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (SGD), no que se refere à 
concretização dos direitos infanto-juvenis, pois a legislação em vigor no Brasil atualmente é 
considerada modelo em todo o mundo e, contraditoriamente, os direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes não são concretizados, mesmo diante da prioridade absoluta garantida 
constitucionalmente. Assim, o estudo investiga a fundamentalidade dos direitos infanto-
juvenis, consagrados na Constituição da República, bem como as formas de efetivação dos 
referidos direitos, através da atuação dos atores do Sistema de Garantia de Direitos, 
especialmente do Judiciário. Com enfoque concretizador, estuda algumas teorias dos direitos 
fundamentais, especialmente a Teoria Estruturante do Direito (Strukturiende Rechtslehre), de 
Friedrich Müller, que ressalta a necessidade de análise da realidade social na aplicação da 
norma jurídica. Estuda, também, o orçamento público e as políticas públicas relativas às 
crianças e adolescentes, com ênfase na elaboração das leis orçamentárias e no processo de 
discussão, deliberação, escolha e execução das políticas públicas infanto-juvenis. Em seguida, 
apresenta as funções típicas dos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, bem como 
elabora um plano de atuação ideal para cada um dos atores, com ênfase na análise da 
concretização das políticas públicas em âmbito municipal. Por fim, analisa a teoria da 
separação dos três poderes, e discute os fatores positivos e negativos relativos à intervenção 
judicial, chegando-se à conclusão de que os Tribunais Superiores consideram possível a 
atuação ativista, a partir da constatação da omissão por parte dos Poderes Executivo e 
Legislativo, no que se refere à concretização dos direitos das crianças e adolescentes, bem 
como que os direitos infanto-juvenis não são concretizados, na maioria dos casos, em razão da 
omissão dos atores do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Palavras-chave: Constitucional. Criança. Adolescente. Prioridade Absoluta. Orçamento 
Público. Políticas Públicas. Plano de Atuação. Sistema de Garantia. Ativismo Judicial. 
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ABSTRACT 
 
 

The research arose from the necessity of showing ways to be followed by the actors of the 
System Guaranteeing Rights of the Child and Adolescent (SGD), regarding the 
implementation of rights for young people, because the legislation in force in Brazil is 
currently considered a model around the world and, paradoxically, the fundamental rights of 
children and adolescents are not met, even with the constitutionally guaranteed priority. Thus, 
the study investigates the fundamentality rights for young people, enshrined in the 
Constitution of the Republic, as well as the ways of effectiveness of these rights through the 
actions of  actors of the System Guaranteeing Rights, especially the judiciary. Focusing 
realized, studying theories of fundamental rights, especially Structuring a Theory of Law 
(Strukturiende Rechtslehre), Friedrich Müller, who emphasizes the need for analysis of social 
reality in the application of the rule of law. Study also the public budget and public policies 
concerning children and adolescents, with emphasis on preparation of budget laws and the 
process of discussion, deliberation, choice and implementation of public policies for children 
and teenagers. It then presents the typical functions of the members of System Guaranteeing 
Rights, as well as prepare a plan for optimum performance for each of the actors, with 
emphasis on analysis of the implementation of public policies at the municipal level. Finally, 
it analyzes the theory of separation of three powers, and discusses the positive and negative 
factors for judicial intervention, concluding that the Courts can consider the action activist, 
from finding the omission of the Executive and legislative branches, as regards the 
implementation of the rights of children and adolescents, as well as the rights of children and 
young people are not realized in most cases, due to the omission of actors of the System 
Guaranteeing Rights. 
 
 
Keywords: Constitutional Child. Adolescent. Absolute Priority. Public Budget. Public Policy 
Plan of Action. Assurance System. Judicial Activism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vida das crianças e adolescentes1 no Brasil pode ser vista das mais variadas formas, 

considerando que estão espalhadas pelas ruas, escolas, praças, fazendas, shoppings, campos de 

futebol, zona urbana ou rural, existindo uma infinidade de meninos e meninas que têm os seus 

direitos materializados, e outros tantos com os direitos desrespeitados. Porém, o observado é 

que a cada dia o direito da infância e juventude é mais estudado e, contraditoriamente, 

continua a não fazer parte da vida dos pequenos brasileiros. 

Não existem dados precisos no Brasil para identificar quantas crianças estão fora da 

escola, são órfãs, sofreram violência sexual, dentre outras violências, isso pelo simples fato de 

grande parte não ter sequer o direito ao registro de nascimento2, sendo certo que a simbologia 

de meiguice e beleza das crianças em nada representa a realidade de vida das mesmas, apesar 

da existência formal de dispositivos legais criados para garantia dos direitos infanto-juvenis 

na seara nacional e internacional. 

Como pode ser observado no texto escrito por Mary Del Priore na apresentação do 

livro História das Crianças no Brasil, muitas das crianças em todo o mundo têm os seus 

direitos desrespeitados, como as crianças da Colômbia, Tailândia e Inglaterra, dentre tantos 

outros países como o Brasil, ressaltando a existência de mundos opostos que se contrapõem 

em imagens radicais de saciedade versus exploração: 

 

(...) vemos acumularem-se informações sobre a barbárie constantemente perpetrada 
contra a criança, barbárie esta materializada nos números sobre o trabalho infantil, 
sobre a exploração sexual de crianças de ambos os sexos, no uso imundo que o 
tráfico de drogas faz dos menores carentes, entre outros. Privilégio do Brasil? Não! 
Na Colômbia, os pequenos trabalham em minas de carvão; na Índia, são vendidos 
aos cinco ou seis anos para a indústria de tecelagem. Na Tailândia, cerca de duzentos 
mil são roubados anualmente das suas famílias e servem à clientela doentia dos 
pedófilos. Na Inglaterra, os subúrbios miseráveis de Liverpool produzem os “babies 
killers”, crianças que matam crianças. Na África, 40% das crianças, entre sete e 
quatorze anos, trabalham. 3 

 

                                                 
1 Nos termos do art. 2º da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente), considera-se criança a pessoa com 

até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Ressalte-se, por 
oportuno, que apesar de recente modificação no texto do art. 227 da Constituição Federal, ao inserir como 
sujeitos de proteção referidos no artigo os jovens, o presente estudo será desenvolvido com o escopo de 
analisar as possibilidades de materialização dos direitos das crianças e adolescentes.  

2  Apesar de o art. 102 do ECA estabelecer que deve ser garantido o registro de nascimento a todas as crianças 
e adolescentes, a prática está muito distante da realidade no Brasil, isso em razão de inúmeras crianças e 
adolescentes não serem sequer registradas civilmente, o que dificulta a garantia de outros direitos. 

3
 DEL PRIORE, Mary (org.). História das crianças no Brasil. 6 ed. São Paulo: Contexto, 2007, p. 09.  
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Ao descrever a situação das crianças em diversas partes do planeta, Mary Del Priore 

enfatiza que as mudanças pelas quais passa o mundo real, fazem das crianças suas tenras 

vítimas e apresenta como causas dos constantes desrespeitos aos direitos dos pequenos a 

crescente fragilização dos laços conjugais, a explosão urbana com todos os problemas 

decorrentes de viver em grandes cidades, a globalização cultural e a crise do ensino ante os 

avanços cibernéticos, ressaltando que tudo isso tem modificado, de forma radical, as relações 

entre pais e filhos e entre crianças e adultos4. 

A análise de casos como o da Tailândia, referido no texto de Del Priore, em que cerca 

de duzentos mil pequenos são subtraídos anualmente de suas famílias para servir à “clientela 

doentia dos pedófilos”, leva o estudioso a vários questionamentos acerca das crianças 

brasileiras. Será que a situação no Brasil é melhor que a de países como Tailândia ou Índia? 

Houve evolução acerca da proteção dos referidos direitos nos últimos anos? A legislação 

garantidora dos direitos infanto-juvenis evoluiu? A sociedade, a escola, as famílias e o Poder 

Público acompanharam a evolução legislativa? Quais os meios legais existentes para 

concretizar os direitos garantidos às crianças e adolescentes? De quem é a responsabilidade de 

garantir a efetivação dos referidos direitos? 

Partindo dos questionamentos acima, a presente dissertação tem como objetivo estudar 

o papel desempenhado pelo Poder Judiciário na materialização das políticas públicas 

garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes, analisando, também, a participação de 

todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente5 sob o manto 

da Constituição Federal de 1988, que garante a aplicação dos direitos infanto-juvenis com 

prioridade absoluta6. 

Nesse intento, o estudo busca estabelecer planos de atuação para cada integrante do 

Sistema de Garantia, especificamente para o Judiciário, com uma visão crítica acerca do 

ativismo judicial, partindo da ideia de que a falta de informações por parte da população, 

                                                 
4
  Ibidem.   

5 Conforme estabelece a Resolução n° 113/2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA, órgão público paritário entre governo e sociedade civil, o Sistema de Garantia 
dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias 
públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento 
dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 
adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Esse Sistema articular-se-á com todos os 
sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, educação, 
assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores e promoção 
da igualdade e valorização da diversidade. 

6
 De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, os direitos das crianças, adolescentes e jovens devem ser 

tratados com prioridade absoluta em relação aos demais direitos protegidos constitucionalmente.  
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aliada ao desinteresse dos gestores dos recursos públicos em aplicar as verbas com os fins 

legalmente previstos, são dois dos grandes motivos para que os direitos das crianças e 

adolescentes sejam desrespeitados.  

Ressalta-se, ainda, que a não materialização dos direitos infanto-juvenis mostra-se 

como uma contradição no Brasil, tendo em vista que o Estatuto da Criança e Adolescente, 

seguindo diretrizes da Constituição Federal de 1988, adotou a teoria da proteção integral7, o 

que evidencia a necessidade de estudar o tema com profundidade, possibilitando ao leitor 

descobrir os caminhos a seguir com o escopo de concretizar os direitos estabelecidos na Carta 

Federal. 

Na verdade, quando o cidadão brasileiro tem conhecimento do que estabelece o art. 

227 da Constituição Federal, ou seja, que é dever da família, sociedade e do Estado assegurar 

à criança e ao adolescente8, com absoluta prioridade, vários direitos9, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, na maioria das vezes logo diz que isso seria um sonho e, automaticamente, desiste 

de lutar para ver os direitos das crianças e adolescentes sendo efetivados. Esse desestímulo 

nasce exatamente em razão da descrença na materialização das leis garantidoras dos direitos 

das partes mais vulneráveis na sociedade do Brasil. 

A prioridade absoluta prevista na Constituição Federal deve ser considerada em 

relação a tudo que envolver direitos de crianças e adolescentes, ou seja, tanto em relação às 

políticas públicas, executadas pelo Poder Executivo, por exemplo, como em relação à atuação 

do Poder Judiciário, Legislativo ou Ministério Público nas suas esferas de atuação. 

O presente estudo, portanto, será voltado para a busca de caminhos a seguir por parte 

dos atores do Sistema de Garantia de Direitos Infanto-Juvenis (SGD), com vistas a 

transformar a prioridade absoluta em realidade, seja na elaboração, escolha e execução das 

políticas públicas garantidoras dos direitos infanto-juvenis, bem como na concretização da 

prioridade absoluta, inclusive no orçamento público. 

Firmada no objetivo de apresentar um plano de atuação prática aos atores do Sistema 

de Garantia de Direitos Infanto-Juvenis, assim como discutir os fatores positivos e negativos 

                                                 
7
 Importa esclarecer que o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90) ao estabelecer, em seu art. 1º, 

que a lei “dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”, visou dar às crianças e adolescentes 
uma proteção diferenciada, própria e especial, tendo em vista a condição peculiar de vulnerabilidade das 
crianças e adolescentes. 

8 Apesar da previsão constitucional de garantia, com prioridade absoluta, dos direitos dos jovens, o presente 
artigo irá enfatizar o estudo dos direitos das crianças e adolescentes. 

9 Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 



14 
 

em relação à intervenção judicial, com vistas à materialização das políticas públicas voltadas 

para atender aos direitos das crianças e adolescentes, a presente dissertação se desenvolve de 

acordo com a estruturação a seguir descrita. 

Após o desenvolvimento da introdução, apresenta-se, no capítulo 1, um estudo relativo 

à Constituição Federal e os direitos fundamentais, seguido por uma abordagem referente aos 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes e do problema da concretização da 

constituição no Brasil, visando apresentar ao leitor as razões para a ineficácia das garantias 

constitucionais na vida do brasileiro, eis que é uma contradição à existência formal de 

dispositivos constitucionais garantidores de direitos, quando na prática não se observa a 

obediência aos mesmos, principalmente por parte do Estado. Ao final do capítulo é 

desenvolvida a ideia de Sistema de Garantia de Direitos Infanto-Juvenis (SGD) e Doutrina da 

Proteção Integral.  

O capítulo 2, por sua vez, visa estabelecer conceitos para orçamento público e política 

pública, com destaque para o estudo do orçamento público no Brasil e planejamento 

orçamentário, abordando, assim, todas as fases de elaboração das leis orçamentárias, inclusive 

com a abordagem do Orçamento Criança e Adolescente (OCA). Continua o capítulo com o 

estudo acerca do processo de discussão, deliberação e escolha das políticas públicas 

concretizadoras dos direitos das crianças e adolescentes, finalizando com a análise do controle 

sobre as políticas públicas infanto-juvenis. 

Com base nos estudos estabelecidos nos capítulos anteriores, buscar-se-á, no capítulo 

3, apresentar as funções típicas da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Sociedade 

Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos de Direitos e Tutelares, bem como 

sugerir um plano de atuação prática com vistas a direcionar os mesmos na tomada de decisões 

voltadas para garantir que a prioridade absoluta relativa aos direitos das crianças e 

adolescentes seja materializada, seguindo-se, no capítulo posterior, com o estudo acerca do 

papel do Judiciário na concretização dos direitos das crianças e adolescentes. 

Assim, no capítulo 4, será estabelecido o conceito de ativismo judicial, com a análise 

acerca da teoria da separação dos poderes, bem como dos fatores positivos e negativos com 

relação à intervenção judicial. Esse capítulo objetiva dar subsídios aos leitores para que 

possam ponderar os fatores positivos e negativos em relação à intervenção do judiciário na 

deliberação, execução e controle das políticas públicas infanto-juvenis. 

Registre-se que a omissão qualificada por parte dos atores do Sistema de Garantia de 

                                                                                                                                                         
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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Direitos infanto-juvenis, durante décadas, em não garantir os direitos fundamentais das 

crianças e adolescentes existentes na Constituição Federal, somente servirá de estímulo na 

busca por alternativas reais para a resolução do problema, pois as manifestações de grande 

parte dos seguimentos da sociedade hoje já são voltadas para o reconhecimento e luta pelos 

direitos que ainda são tão desrespeitados. 
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1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, o 

estudo acerca dos direitos fundamentais ganha cada vez mais espaço nas discussões 

doutrinárias e acadêmicas, o que tem levado à aproximação, mesmo que ainda insipiente, de 

tais direitos à vida da sociedade em geral. Assim, importa ressaltar que a separação do estudo 

dos direitos em comuns e fundamentais, por exemplo, visa identificar, dentro de determinado 

ordenamento jurídico, qual a prioridade de materialização desses direitos, diante da 

impossibilidade de efetivação simultânea de todos em razão da escassez de recursos. 

Destaque-se que os direitos fundamentais, de acordo com J. J. Gomes Canotilho, cumprem a 

função de defesa ou liberdade, de prestação social, de proteção perante terceiros e de não 

discriminação, sendo importante transcrever o significado de direito de prestação social, de 

acordo com o referido constitucionalista português, pelos objetivos estabelecidos no presente 

estudo: 

 

Os direitos a prestações significam, em sentido estrito, direito do particular a obter 
algo através do Estado (saúde, educação, segurança social). É claro que se o 
particular tiver meios financeiros suficientes e houver resposta satisfatória do 
mercado à procura destes bens sociais, ele pode obter a satisfação das suas 
“pretensões prestacionais” através do comércio privado (cuidados de saúde privados, 
seguros privado, ensino privado). 10 

    

Contudo, dificuldades surgem quando se busca diferenciar os chamados direitos 

comuns dos fundamentais, sendo certo que a distinção é necessária, pois uma sociedade 

jamais irá priorizar o direito ao ensino superior, por exemplo, quando existem milhares de 

famílias que sequer têm acesso às condições mínimas de vida, como educação básica, moradia 

e alimentação. É necessário, pois, que seja estabelecida dentre os direitos uma escala de 

prioridade de materialização, com o objetivo de efetivar conquistas e evitar o retrocesso na 

garantia dos direitos. 

Partindo dessa necessidade de diferenciação de classes de direitos, em direitos comuns 

e fundamentais, são desenvolvidas várias teorias, dentre as quais a Teoria dos Direitos 

Fundamentais de Robert Alexy, esta com o objetivo de estabelecer “um sistema de enunciados 

gerais de direitos fundamentais, corretos ou verdadeiros, ordenado de forma mais clara 

                                                 
10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4 ed. Coimbra: 

Almedina, 2000, p. 402. 
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possível”11. Enfatiza o autor que a inclusão formal de muitos direitos dentre os direitos 

fundamentais, sem estabelecer uma forma de ordenação, termina por esvaziar a função da 

criação de uma Teoria dos Direitos Fundamentais, na medida em que se tornará impossível a 

materialização de todos ao mesmo tempo. 

Seguindo essa linha de pensamento, ressalta Alexy, quanto à importância da teorização 

de direitos fundamentais, que “o conceito de uma teoria integrativa é uma ideia regulativa, da 

qual a teorização sobre os direitos fundamentais pode se aproximar das mais variadas 

formas”12, deixando claro, assim, que o aprofundamento do estudo com o escopo de buscar 

formas de garantia de tais direitos é importante na medida em que serve de embasamento para 

a evolução na materialização dos chamados direitos fundamentais. 

O conceito de fundamentalidade formal é importantíssimo para a compreensão prática 

do tema, uma vez que possibilita ao intérprete compreender a ideia de direito fundamental, 

formal e material, com o fim de buscar formas de concretização. A noção relativa à 

fundamentalidade formal está bem explicitada na obra Teoria Geral dos Direitos 

Fundamentais, de autoria de Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, conforme se observa no 

trecho abaixo transcrito: 

 

A posição dos direitos fundamentais no sistema jurídico define-se com base na 
fundamentalidade formal, indicando que um direito é fundamental se e somente se 
(condição necessária) for garantido mediante normas que tenham a força jurídica 
própria da supremacia constitucional. Esse elemento formal é também condição 
suficiente da fundamentalidade: todos os direitos garantidos na Constituição são 
considerados fundamentais, mesmo quando seu alcance e relevância social forem 
bastante limitados, como indica na Constituição Federal o exemplo do direito 
(fundamental) dos maiores de 65 anos de viajar gratuitamente nos meios de 
transporte coletivo urbano (art. 230 §2°). Isso indica que o termo “direito 
fundamental” é sinônimo do termo “direito que possui força jurídica 
constitucional”.13 

 

Diante dessa ideia de direitos formalmente fundamentais, como sinônimo de direitos 

que possuem força jurídica constitucional, evidencia-se a importância o estudo acerca dos 

direitos fundamentais, com o desenvolvimento de teorias, isso considerando que toda teoria 

sobre direitos fundamentais que contribua para a materialização dos referidos direitos tem, 

devido a essa contribuição, o seu valor. Visam as teorias, pois, auxiliar ao intérprete no 

                                                 
11 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008, p. 39. 
12 Ibidem. 
13 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2 ed. rev., atual. e 

ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 47. 
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momento da atividade hermenêutica a estabelecer dentre os vários direitos fundamentais 

formais, qual deverá ser materializado em determinado momento histórico, em detrimento de 

outro direito fundamental, já que é impossível a materialização de todos ao mesmo tempo, 

deixando claro, assim, que a simples conceituação de direitos fundamentais, como os que 

estão inseridos na Constituição, não é suficiente para a resolução da ausência de 

concretização. 

Buscando auxiliar na atividade interpretativa, Alexy apresenta a Teoria dos Direitos 

Fundamentais como Teoria Estrutural, e afirma que “a dogmática dos direitos fundamentais, 

enquanto disciplina prática, visa, em última instância, a uma fundamentação racional de juízos 

concretos de dever ser no âmbito dos direitos fundamentais”, pois “quando se examina a 

caracterização teórico-estrutural dos direitos fundamentais e de suas normas na jurisprudência 

e literatura, o que se encontra é um quadro quase desconcertante14”, deixando bem claro que a 

interpretação acerca dos direitos fundamentais necessita de uma sistematização para a correta 

aplicação nos casos concretos, com o acréscimo de que direitos fundamentais materiais, de 

acordo com Canotilho, seriam “os direitos subjetivamente conformadores de um espaço de 

liberdade de decisão e de autorrealização, servindo simultaneamente para assegurar ou 

garantir a defesa desta subjectividade pessoal15”. 

A sistematização segura de uma teoria dos direitos fundamentais possibilitaria aos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tomarem suas decisões de acordo com a 

prioridade de concretização dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, 

no caso do Brasil, pois bastava analisar o texto da Carta Magna, de acordo com os anseios do 

povo, para verificar quais as normas de direitos fundamentais deveriam ser efetivadas com 

prioridade.  

Porém, com o questionamento, dentre as normas, de quais são de direitos 

fundamentais e com a resposta dada por Alexy no sentido de que “são aquelas normas que são 

expressas por disposições de direitos fundamentais; e disposições de direitos fundamentais 

são os enunciados presentes no texto da Constituição alemã16, e somente esses enunciados17”, 

não seria possível estabelecer dentre os direitos formalmente constitucionais quais devem ser 

materializados com prioridade, sendo os ensinamentos de Vieira de Andrade em sua obra Os 

                                                 
14 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 43. 
15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 400. 
16 A obra de Robert Alexy estuda a Teoria dos Direitos Fundamentais com base na Constituição alemã, por isso 

à referência no texto. Contudo, como o presente estudo analisa os direitos fundamentais de acordo com a 
Constituição brasileira, onde se faz referência à Constituição alemã, leia-se Constituição Brasileira. 
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Direitos Fundamentais, esclarecedores no sentido de vincular os direitos fundamentais a um 

<<radical subjectivo>> ligado à ideia-princípio da dignidade da pessoa humana, baseando-se 

em três critérios, como se observa nas transcrições abaixo: 

 

A nosso ver, é efetivamente possível definir o domínio dos direitos fundamentais, 
dando assim autonomia institucional ao conjunto que formam. Em primeiro lugar, 
pela importância do seu radical subjetivo. O núcleo estrutural da matéria dos direitos 
fundamentais é constituído por posições jurídicas subjetivas consideradas 
fundamentais e atribuídas a todos os indivíduos ou a categorias abertas de 
indivíduos. (…) Em segundo lugar, a função de todos os preceitos relativos aos 
direitos fundamentais há de ser a protecção e a garantia de determinados bens 
jurídicos das pessoas ou de certo conteúdo das suas posições ou relações na 
sociedade que sejam considerados essenciais ou primários. (…) Em terceiro lugar, a 
consagração de um conjunto de direitos fundamentais tem uma intenção específica, 
que justifica a sua primariedade: explicar a ideia de Homem, decantada pela 
consciência universal ao longo dos tempos, enraizada na cultura dos homens que 
formam cada sociedade e recebida, por essa via, na constituição de cada Estado 
concreto. Ideia de Homem que, no âmbito da nossa cultura, se manifesta 
juridicamente num princípio de valor, que é o primeiro da Constituição portuguesa: o 
princípio da dignidade da pessoa humana.

 18 
  

Nesse contexto, se a resolução do problema se resumisse ao entendimento de Carl 

Schmitt, segundo o qual os direitos fundamentais são “apenas aqueles direitos que constituem 

o fundamento do próprio Estado e que, por isso e como tal, são reconhecidos pela 

Constituição19”, seria fácil resolver o problema, eis que de acordo com tal teoria a 

Constituição deveria simplesmente descrever quais os direitos são considerados fundamentais, 

apresentando uma ordem de efetivação.  

Porém, o problema é bem maior, pois de acordo com o conceito de Schmitt, os 

legisladores têm plena liberdade para especificar os direitos fundamentais, mas também de 

extirpar da Constituição determinados direitos fundamentais que deixariam de ser 

considerados, ao bel prazer dos legisladores, o que poderia representar uma involução, diante 

da possibilidade iminente de retirada do texto constitucional de normas garantidoras de 

direitos fundamentais de acordo com o entendimento de grupos políticos organizados no 

Congresso Nacional. 

Ressalte-se, também, que os textos das leis são estáticos e, portanto, incapazes de 

acompanhar a dinâmica social com o fim de materializar os anseios da sociedade, isso 

                                                                                                                                                         
17 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 65. 
18 ANDRADE, José Carlos Viera da. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 4 ed. 

Coimbra: Almedina, 2009. p. 79/80. 
19 Na obra Teoria dos Direitos Fundamentais, página 66, Alexy faz referência ao conceito de direitos 

fundamentais apresentado por Carl Schmitt, na obra “Grundrechte und Grundpflichten (1932)”, do mesmo 
autor, Verfassungsrechtliche Aufsätze, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1973, p. 190. 
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considerando que as leis não podem ser modificadas com a mesma rapidez das modificações 

da moral de determinada sociedade, surgindo assim a necessidade de uma interpretação do 

ordenamento jurídico vigente de acordo com o “direito achado na rua”, representando os 

verdadeiros anseios do povo. 

Assim, com o objetivo de apresentar uma alternativa para o respeito aos direitos 

considerados fundamentais de forma gradativa, Friedrich Müller (apud SARAIVA, 2006), 

caracteriza sua teoria como uma teoria da norma pós-positivista, ressaltando que a teoria 

estrutural da norma jurídica consiste na tese da diferença entre norma e texto normativo, ou 

seja, de acordo com Müller a norma jurídica é mais que o texto legal, pois a concepção de 

norma jurídica abstrata, sem a determinção de acordo com o caso concreto, seria apenas uma 

ilusão formalista dentro do ordenamenteo jurídico, afinal a realidade social faz parte da 

norma. 

De acordo com Müller, uma teoria pós-positivista da norma jurídica deveria partir do 

pressuposto de que a norma jurídica é determinada principalmente pela realidade social, 

considerada o âmbito da norma, concluindo que o texto normativo expressa o ‘programa da 

norma’, tradicionalmente entendido como o ‘comando jurídico’20, enquanto que a norma 

propriamente dita deveria ser extraída da realidade social. 

Friedrich Müller, com sua Teoria Estruturante do Direito, visa fazer com que a 

sociedade determine a “norma jurídica”, impedindo que o texto normativo seja estabelecido 

apenas pelos representantes do povo, no caso do Brasil, os integrantes do Poder Legislativo. 

Tal entendimento doutrinário fica claro com a leitura do seguinte trecho da obra Juristische 

Methodik, citado por Alexy: 

 

Os direitos fundamentais são garantias de proteção, substancialmente conformadas, 
de determinados complexos de ações, organizações e matérias, individuais e sociais. 
Esses ‘âmbitos materiais’ são transformados em ‘âmbitos normativos’ por meio do 
reconhecimento constitucional e da garantia da liberdade no campo da prescrição 
normativa, do programa da norma. Os âmbitos normativos participam da 
normatividade prática, isto é, eles são elementos co-determinantes da decisão 
jurídica.

 21 
 

Pela Teoria Estruturante de Müller é possível estabelecer um grau de hierarquia dos 

direitos formalmente constitucionais, partindo da premissa de que os direitos fundamentais 

referidos pela Constituição representam apenas o “texto normativo” ou “programa da norma”. 

                                                 
20 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 77. 
21 Ibidem, p. 78. 
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Assim, a interpretação normativa seria determinada pela realidade social, ao definir o âmbito 

de aplicação da norma, levando o intérprete a concluir que uma política pública para garantia 

do direito à saúde deveria ser tratada com prioridade em relação à outra política pública 

garantidora do direito ao lazer, por exemplo, mesmo considerando que saúde e lazer são 

direitos fundamentais garantidos às crianças, adolescentes e jovens, nos termos do art. 227 da 

Carta da República. 

Ressalte-se, por oportuno, que como forma de garantir a proteção especial necessária 

para a efetividade dos direitos humanos, cuja base é formada pelo Princípio da Dignidade da 

pessoa humana e pelo Princípio da Igualdade e não discriminação, necessário se faz 

compreender o nascimento e evolução da proteção especial relativa aos direitos humanos, 

como bem explicitado por Yara Maria Pereira Gurgel, ao afirmar que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos inaugura a fase contemporânea dos Direitos Humanos: 

 

A fase contemporânea dos Direitos Humanos tem como marco a promulgação da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e com ela a proteção internacional de 
direitos universais, inalienáveis, dirigidos a todos os humanos, sobretudo às 
minorias. O homem passa a ser reconhecido em face de suas fragilidades e 
necessidades específicas. Aos grupos vulneráveis se oferece proteção especial e 
instrumentos jurídicos necessários para a efetividade dos Direitos Humanos, cuja 
base fundamental é formada pelo Princípio da Dignidade Humana e pelo Princípio 
da Igualdade e Não Discriminação. 22  

   

Nesse contexto histórico de inauguração da proteção dos direitos humanos, em âmbito 

internacional, fica mais fácil compreender a importância da luta pela materialização dos 

direitos fundamentais, isso com a análise desses direitos como de primeira, segunda e terceira 

dimensões, baseando-se nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade (“liberté, égalité, 

fraternité”) basilares da Revolução Francesa de 1789, ressaltando, ainda, de acordo com 

Edilson Pereira Nobre, que a garantia do Princípio da Dignidade da pessoa humana está 

fundada na observância de requisitos mínimos, adiante descritos: 

 

Disso resulta que a interferência do princípio se espraia, entre nós, nos seguintes 
pontos: a) reverência à igualdade entre os homens (art. 5º, I, CF); b) impedimento à 
consideração do ser humano como objeto, degradando-se a sua condição de pessoa, 
a implicar na observância de prerrogativas de direito e processo penal, na limitação 
da autonomia da vontade e no respeito aos direitos da personalidade, entre os quais 
estão inseridas as restrições à manipulação genética do homem; c) garantia de um 
patamar existencial mínimo.23 

                                                 
22 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e não discriminação: sua 

aplicação às relações de trabalho. São Paulo: Editora LTr, 2010, p. 67. 
23 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O Direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. Jus 
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A doutrina majoritária procura utilizar a expressão dimensão, ao invés de geração, 

exatamente para evitar a interpretação de que uma dimensão existe em detrimento de outra, 

quando na verdade a classificação entre gerações ou dimensões não torna mais ou menos 

importante uma ou outra geração ou dimensão. O que é necessário para verificar a análise de 

um direito fundamental em detrimento de outro, não é o “texto normativo” ou “programa da 

norma”, mas principalmente a realidade social ou âmbito de aplicação da norma, de acordo 

com a Teoria Estruturante do Direito de Friedrich Müller. 

Os direitos fundamentais considerados de primeira dimensão, de acordo com Paulo 

Bonavides “são os direitos de liberdade, os primeiros a constarem do instrumento normativo 

constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, por 

um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente24”. Importa 

esclarecer que os direitos à vida, à liberdade, à segurança, a não discriminação racial e 

liberdades de culto, crença, consciência, opinião, expressão, associação, locomoção e de 

participação política fazem parte da primeira dimensão e estão estabelecidos no art. 5° da 

Carta Magna do Brasil. 

Já os direitos de segunda dimensão, referentes à igualdade, também de acordo com 

Bonavides são “os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou 

da coletividade, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado social25”, 

ressaltando, inclusive, que tais direitos estão consagrados no art. 6° da Constituição e 

enfatizam a necessidade de efetivação dos direitos coletivos, sendo estes garantidos, também, 

na legislação infraconstitucional (Estatuto da Criança e Adolescente), quando consagra o 

direito à saúde de crianças e adolescentes (art. 7°), educação (art. 53), cultura, esporte e lazer 

(art. 59), citados apenas de forma exemplificativa. 

No caso dos direitos de terceira dimensão, dotados de altíssimo teor de humanismo e 

universalidade, conforme leciona Bonavides, “tendem a cristalizar-se (…) enquanto direitos 

que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo 

ou de um determinado Estado” 26, mas à proteção de direitos à paz e a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Ressalte-se, inclusive, que dentro da mesma classificação 

Bonavides cita os direitos considerados de quarta dimensão, como os direitos à democracia, à 

                                                                                                                                                         
Navigandi, Teresina, ano 5, nº 41, 1 maio 2000. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/161>. 
Acesso em: 4 jul. 2011. 

24 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 517. 
25 Ibidem, p. 518. 
26 Ibidem, p. 523. 
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informação e ao pluralismo. 

Nesse papel materializador dos direitos fundamentais com a combinação entre 

princípios e regras, o Tribunal Constitucional Federal alemão, de acordo com citação de 

Alexy, chega a estabelecer a possibilidade de restrição a direito fundamental, afirmando que 

“as restrições ao exercício de direitos fundamentais, para serem compatíveis com o Estado de 

Direito, devem ser fixadas respeitando a presunção elementar de liberdade e a máxima 

constitucional de proporcionalidade e razoabilidade”. Fica claro, portanto, que somente com a 

disposição legislativa, a fundamentalidade dos direitos nunca estará garantida, pois sempre 

necessita da atividade de interpretação para se tornar efetivo. 

Por outro lado, o modelo pensado por Carl Schmitt, segundo o qual os direitos 

fundamentais são “apenas aqueles direitos que constituem o fundamento do próprio Estado e 

que, por isso e como tal, são reconhecidos pela Constituição” 27 é bastante criticado por José 

Joaquim Gomes Canotilho, ao analisar as Constituições Portuguesa de 1976 e Espanhola de 

1978, isso em razão da impossibilidade de o legislador examinar as possibilidades reais de 

garantia dos direitos considerados fundamentais. 

Segundo Canotilho, na medida em que o parlamento garante direitos considerados 

como fundamentais, sem levar em conta a falta de capacidade para efetivação prática dos 

direitos estabelecidos, termina por enfraquecer a garantia relativa aos direitos fundamentais 

que deveriam ser priorizados, em razão da existência de outros tantos que estão na 

Constituição e não necessitariam de uma materialização com prioridade, como fica claro na 

análise do texto a seguir transcrito, que demonstra a preocupação de Canotilho com a 

existência formal de direitos que apesar de garantidos constitucionalmente, não são 

efetivados: 

 

O problema actual dos <<direitos sociais>> (Soziale Grundrechte) ou direitos a 
prestações em sentido restrito (Leistungsrechten im engeren Sinn) está em 
<<levarmos a sério>> o reconhecimento constitucional de direitos como o direito do 
trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao 
ambiente. Independente das dificuldades (reais) que suscita um tipo de direitos 
subjectivos onde falta a capacidade jurídica poder (= jurídico, competência) para 
obter a sua efectivação prática (= accionabilidade), não podemos considerar como 
simples <<aleluia jurídico>> (C. SCHMITT) o facto de as constituições (como a 
portuguesa de 1976 e a espanhola de 1978)) considerarem certas posições jurídicas 
de tal modo fundamentais que a sua garantia, ou a falta desta, não pode ser deixada 

                                                 
27 Na obra Teoria dos Direitos Fundamentais, em sua página 66, Alexy faz referência ao conceito de direitos 

fundamentais apresentado por Carl Schmitt, na obra “Grundrechte und Grundpflichten (1932)”, in, do mesmo 
autor, Verfassungsrechtliche Aufsätze, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1973. p. 190. 
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aos critérios (ou até arbítrio) de simples maiorias parlamentares.
 28  

   

Assim, exatamente como forma de materializar a verdadeira vontade do povo, este 

deverá ficar a salvo de critérios estabelecidos pelas simples maiorias parlamentares, eis que, 

de acordo com Müller “a sociedade foi e é uma sociedade de classes. Isso quer dizer que seus 

elementos são cunhados pela desigualdade da posição de classes. “Cunhados” quer dizer: 

formados pela desigualdade e pelos mantenedores da mesma. O ordenamento jurídico é parte 

essencial de todo e qualquer nexo social atual” 29.  

Fica claro, portanto, que a norma é mais que o texto, pois o texto produzido por 

parlamentares representativos da desigualdade e mantenedores da mesma terminam por tolher 

os direitos dos materialmente desiguais, ressaltando Müller que “não importa que a legislação 

em última instância e de qualquer modo invoque o povo; importa, pelo contrário, que o povo 

tenha feito as leis” 30 e que o povo, diga, através dos Juízes, intérpretes da Constituição, o 

verdadeiro sentido da lei. 

Portanto, o grande desafio do aplicador do direito, de uma maneira ampla, não é 

simplesmente extrair do texto a aplicação necessária para resolução do caso concreto, mas 

buscar na rua, junto ao povo, a norma, isso como forma de tratar todos em termos iguais, 

fazendo com que o ato legislativo esteja em consonância com a vontade efetiva do povo, pois, 

segundo Rousseau, citado por Friedrich Müller31, “a igualdade deve ser exigida ou 

produzida”, ou seja, não é concebida “como artigo engomado da constituição, mas como 

resultado prático no quadro de um conjunto de condições necessárias”. 

Traçada a noção geral acerca dos direitos fundamentais, bem como a importância do 

seu estudo, impõe-se analisar a aplicação dos direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, considerando que o grande objetivo do presente estudo é buscar formas de 

materialização, através dos diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

Adolescente, dos direitos fundamentais da criança e adolescente no Brasil, tendo em conta, 

agora, que a vontade do povo deve ser expressa através dos Juízes, intérpretes da 

Constituição, isso quando os Poderes Executivo e Legislativo não interpretarem o texto legal 

de acordo com os anseios do povo.  

 

                                                 
28 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 51/52. 
29 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 174. 
30 Ibidem, p. 177. 
31 Ibidem, p. 182. 
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1.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

Apresentadas as linhas gerais acerca dos direitos fundamentais e a Constituição 

Federal de 1988, destaca-se que as diferenças biológicas entre crianças32 e adultos justificam e 

legitimam desigualdades, especificamente no que diz respeito ao poder atribuído aos adultos 

sobre as crianças, sendo resultado dessa diferença a negligência, exploração e violência, em 

um claro processo de hegemonia social, cultural, econômica e jurídica do mundo adulto, em 

detrimento do mundo infanto-juvenil, isso de acordo com Wanderlino Nogueira Neto, na obra 

Direitos Humanos da Infância e da Adolescência no SIPIA33. 

Surge, assim, a necessidade de defesa dos direitos das crianças, por parte dos 

movimentos contra-hegemônicos, que através de políticas afirmativas visam tutelar os direitos 

infanto-juvenis, em razão das crianças passarem do status de objeto para sujeitos de direitos, 

inclusive com direitos tutelados constitucionalmente com prioridade absoluta. Acerca dessa 

mudança de paradigma, Nogueira Neto apresenta a atuação dos movimentos sociais como 

forma de intervenção no bloco adultocêntrico, de forma contra-hegemônica, garantindo, 

assim, a continuação da luta pela efetivação dos direitos infanto-juvenis: 

 

A tarefa básica dos movimentos sociais e de suas organizações representativas, no 
mundo e no Brasil, tem sido a construção de um processo contra-hegemônico 
(social, cultural, político, econômico e jurídico), atuando nas brechas do bloco 
hegemônico adultocêntrico. Abandona-se, cada vez mais, aquela linha tradicional, 
meramente filantrópica caritativa, onde a ação se configurava como uma benesse do 
mundo adulto, apaziguando consciências e legitimando o higienismo dominante – 
uma linha castradoramente "tutelar". Essa construção do novo tem produzido 
indiscutivelmente, nos últimos anos, experiências referenciais e notáveis alterações 
no status quo, colocando em cheque o bloco hegemônico adultocêntrico, com 
escândalo para ele, ao ver-se ameaçado. 34 

 

Exatamente em razão da atuação dos movimentos contra-hegemônicos relativos ao 

adultocentrismo35, a análise dos direitos fundamentais infanto-juvenis deve partir do 

pressuposto de que as crianças e adolescentes não podem ser consideradas como minorias sem 

                                                 
32 Sempre que for feita referência ao termo criança, no presente capítulo, leiam-se criança e adolescente, isso 

com o objetivo de tornar a leitura um pouco mais dinâmica. 
33 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Direitos Humanos da Infância e da Adolescência no SIPIA. 1 ed. 

Fortaleza: CEDAC, 2004, p. 07. 
34 Ibidem. 
35 O adultocentrismo é considerado como uma prática social onde os adultos exercem poder sobre as crianças e 

adolescentes em razão destes serem considerados seres em formação, o que garante aos adultos a limitação da 
liberdade do público infanto-juvenil e, consequentemente, a imposição de suas vontades, ou seja, dos adultos, 
na definição dos destinos da vida das pessoas com menos de 18 (dezoito) anos. 
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força, pois, conforme ressaltou o constitucionalista alemão Friedrich Müller36, “quando o 

direito concede aos fracos uma proteção um pouco mais além, estes não eram, na verdade, 

totalmente fracos. Ali, obrigaram os fortes a fazê-lo, para estes poderem continuar seu direito 

do mais forte sem incômodos por demais inconvenientes”. 

Contudo, mesmo as crianças e adolescentes não sendo consideradas totalmente fracas, 

dentre os grupos minoritários, deve o grupo infanto-juvenil ter a análise de defesa de seus 

direitos formulada de forma diferente de outros grupos minoritários, como os negros, as 

mulheres e os homossexuais, por exemplo, pois os referidos grupos, pessoalmente, lutam pela 

garantia dos próprios direitos, o que não acontece com as crianças e adolescentes, que 

necessitam da ajuda de integrantes do próprio grupo adultocêntrico na luta pela materialização 

dos direitos infanto-juvenis, como bem destacou Nogueira Neto: 

 

Normalmente, é a partir de dentro do próprio bloco hegemônico adultocêntrico que a 
luta se faz, com um discurso crítico e uma prática engajada e conscientizadora: 
compromisso, solidariedade e cuidado. São adultos que tentam fazer sobrelevar em 
si mesmos seus interesses e desejos de bloco, para se comprometerem com os 
interesses e desejos dos oprimidos, com o empoderamento ou potencialização 
estratégica de crianças e adolescentes, para sua emancipação, para se tornarem 
sujeitos da História – reconhecendo e tolerando sua "face". 37 

 

Quando se observa a dificuldade de defesa pessoal de seus direitos diretamente pelas 

crianças e adolescentes, fica mais evidente ainda a necessidade de garantia do direito 

fundamental à educação (art. 227, CF), para que o público infanto-juvenil possa obter um 

nível de consciência e organização dentro da sociedade e participar proativamente da luta pela 

garantia dos próprios direitos, unindo-se aos outros grupos minoritários, com o escopo de 

consolidar as conquistas e programar as novas lutas diante da dinâmica vivida pela sociedade 

moderna e surgimento a cada dia de novas demandas por parte dos grupos minoritários.  

Acerca dessa necessidade de participação proativa do público infanto-juvenil, com 

relação ao envolvimento pessoal nas lutas pelas garantias dos seus direitos, Nogueira Neto 

ressalta a importância no processo de extensão da cidadania e integração social no sentido de 

apoderamento de sua própria luta, conforme facilmente se percebe no trecho a seguir: 

 

Esse fortalecimento do ator marginalizado forçosamente nos levará ao ponto mais 
importante nesse processo de extensão da cidadania da criança e do adolescente 
marginalizados: a promoção da sua participação proativa na vida social em geral e 
particularmente no planejamento e no desenvolvimento das estratégias de sua 

                                                 
36 MÜLLER, Friedrich. Op. cit., p. 188. 
37 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 07. 
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integração social, fortalecendo neles um sentido de empowerment, enquanto 
potencialização do seu protagonismo social. As crianças e os adolescentes 
marginalizados não podem ser “massa de manobra”, manipulados por seus próprios 
marginalizadores. Não podem ser chamados a participar apenas reativamente, como 
forma de legitimação dessas estratégias e desses serviços e programas, de 
determinadas políticas em seu favor. 38 

   

Nesse contexto de garantia dos direitos aos mais fracos, com a necessidade de 

participação proativa dos grupos minoritários, surgiram as lutas para a garantia dos direitos 

das crianças e adolescentes, representadas inicialmente no plano internacional pela reunião 

das Nações Unidas, que com o escopo de garantir a universalização dos direitos humanos 

infanto-juvenis, fundados na dignidade, no valor do ser humano e na busca do progresso 

social e de melhores condições de vida com liberdade ampla, proclamou algumas convenções 

sobre direitos das crianças. 

Em Genebra, no ano de 1924, e em seguida na Assembleia Geral das Nações Unidas 

em 20 de novembro de 1959, a Assembleia das Nações Unidas proclamou a necessidade de 

proteção especial para as crianças, sendo a estas proporcionadas oportunidades e facilidades, 

por lei e por outros meios, tudo com o objetivo de facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, de forma sadia e normal, sempre com a garantia plena de liberdade e 

dignidade (princípio 2°)39. 

Com a proclamação das declarações de direitos das crianças por parte das Nações 

Unidas de 1959, ficou clara a necessidade de proteção especial para o gozo por parte das 

crianças dos direitos e das liberdades, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 

sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, principalmente em razão da imaturidade 

física e mental, que termina por dificultar a luta para materialização dos direitos fundamentais. 

Assim, com a evolução das garantias dos direitos fundamentais das crianças, estas 

deixaram progressivamente de ser objetos de direitos, passando a sujeitos de direitos com 

proteção especial, sendo a Convenção dos Direitos da Criança de 1989, no plano internacional 

e a Constituição Federal de 1988, no plano nacional, símbolos de mudança efetiva de 

posicionamento no que diz respeito a ações afirmativas, como foi muito bem explicitado por 

Hermes Siedler da Conceição Júnior e João Hélio Ferreira Pes, em artigo (art.) intitulado Os 

Direitos das Crianças e Adolescentes no Contexto Histórico dos Direitos Humanos: 

                                                 
38 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 18. 
39 Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959). Unicef, Brasil. Disponível em: 

<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm>. Acesso em: 4 jul. 2011. 
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O reconhecimento de cada criança e adolescente como sujeito de direito, deixando 
de ser objeto de direito, podendo invocar todos os direitos humanos de proteção que 
tocam a um adulto e outros direitos próprios das pessoas que estão nessa condição, 
somente ocorreu num período muito recente, tendo como marco internacional a 
Convenção dos Direitos da Criança de 1989, e como marco jurídico interno, a 
Constituição de 1988, sendo que esta ao incluir conteúdo de proteção às crianças 
teve uma influência das discussões preparatórias da citada Convenção, ocorridas na 
esfera internacional. 40 

 

Contudo, passados mais de vinte anos desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988, ainda é necessário enfatizar que os direitos das crianças e adolescentes são considerados 

fundamentais, eis que são garantidos na Constituição e esta é a carta de compromissos 

firmados pelo Constituinte, servindo, portanto, de referencial ao aplicador do direito. O 

grande problema é que, de acordo com Nogueira Neto “aos blocos dominantes (e suas franjas 

subterrâneas, marginais e criminosas) interessam, pois, a construção de sua hegemonia 

jurídica, reforçadora da sua hegemonia econômica, social, política e cultural41”, sendo a 

escassez de trabalhos críticos no campo jurídico e a baixa efetividade e eficácia da normativa 

internacional e nacional apontada pelo referido autor como causas da hegemonização jurídica 

por parte dos blocos dominantes. 

Exatamente em razão dessa hegemonia jurídica construída ao longo do tempo pelos 

blocos dominantes (gestores públicos em especial, que visam atender a interesses particulares 

em detrimento de interesses públicos, como facilmente pode ser constatados em vários rincões 

do Brasil), que passados vários anos da promulgação da Carta da República brasileira, ainda é 

necessário enfatizar o estudo envolvendo o tema em razão da ineficácia social, ou seja, da 

falta de efetividade do estabelecido em lei, tudo em razão do tratamento desigual dispensado 

pelos executores da lei em favor dos grupos dominantes, como ressaltado por Müller no trecho 

abaixo transcrito: 

 

O cúmulo da vergonha é o tratamento desigual dispensado pela força estatal a 
titulares, formalmente iguais, de direitos fundamentais em setores bem protegidos, 
expostos à iluminação indiscreta apenas em situações excepcionais, como é o caso 
do direito tributário, da persecução penal ou das áreas da administração internas 
propensas à corrupção. A formalização e o esvaziamento do princípio geral de 
igualdade perante a lei (…), relegando-o ao nível de uma proibição de arbitrariedade 
difusa, sem muita força normativa, é um sintoma sintetizador. 42 
 

                                                 
40 PES, João Hélio Ferreira (coord.). Direitos Humanos: crianças e adolescentes. Curitiba: Juruá, 2010, p. 35. 
41 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 24. 
42 MÜLLER, Friedrich. Op. cit., p. 189/190. 
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Analisando as afirmações formuladas por Friedrich Müller, fica fácil enxergar as 

razões da não materialização dos direitos infanto-juvenis, consagrados como fundamentais 

expressamente pela Carta da República, exatamente em razão de não ser um setor que ocupa o 

público infanto-juvenil bem protegido, como o dos ruralistas, por exemplo, que pela força 

mantém um forte grupo no Congresso Nacional brasileiro, com o único objetivo de garantir os 

seus interesses privados. 

Fica evidente, portanto, em razão da especialidade do direito da infância e juventude, a 

necessidade da prática de ações afirmativas com o objetivo de materializar os direitos 

consagrados constitucionalmente, visando corrigir erros históricos e os efeitos da 

discriminação existente contra as minorias, como fica bem claro ao analisar a conceituação de 

ações afirmativas estabelecida por parte de Joaquim B. Barbosa Gomes: 

 

(...) as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas 
públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas 
com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem 
como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo 
por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens 
fundamentais como a educação e o emprego.

 43 
 

Nesse contexto da prática de ações afirmativas anteriormente à Assembleia Nacional 

Constituinte entre os anos de 1987 e 1988, surge a proteção relativa aos direitos fundamentais 

das crianças e adolescentes, com previsão constitucional, que ultrapassou inclusive o que 

Canotilho considera como princípios fundamentais, ou seja, os “definidores da estrutura do 

Estado, dos princípios estruturantes do regime político e dos princípios caracterizadores da 

forma de governo e da organização política em geral44”, para garantir às crianças e 

adolescentes o direito à exigência de uma atuação positiva pelo Estado, isso em razão de ter 

qualificado os direitos infanto-juvenis como fundamentais, conforme estabelece o art. 227 da 

Carta da República: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.    

 

                                                 
43 GOMES. Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001, p. 39/40. 
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Dessa forma, insta ressaltar a importância da positivação dos direitos fundamentais, 

pois de acordo com a Professora da American Justice School of Law, Malla Pollack, em artigo 

intitulado O alto custo de não ter direitos positivos, uma perspectiva dos Estados Unidos45, a 

ausência de direitos positivos direciona os pobres para dentro das prisões. A citada autora 

apresenta o exemplo de um pai integrante da classe média, cujo filho está envolvido com 

drogas afirmando que nesse caso o pai chamará um profissional e pagará pelo melhor 

tratamento disponível. Um pai pobre, no entanto, não pode pagar pelos serviços ou exigir 

aconselhamento adequado, treinamento profissional, ou outra intervenção positiva do 

governo. A única presença governamental que se pode contar é a detenção pelo oficial da 

polícia, segundo a autora. 

No Brasil, mesmo com a positivação dos direitos infanto-juvenis como fundamentais, 

de acordo com a Constituição Federal, o observado é que a falta de efetividade dos referidos 

direitos gera para o pai pobre brasileiro, com o filho envolvido nas drogas, a angústia de ter 

que esperar apenas pelo oficial de polícia para deter o seu filho, mesmo sabendo da existência 

do direito positivado que em tese garantiria ao seu filho pobre a mesma oportunidade do filho 

do rico, conforme facilmente se percebe ao analisar o art. 5°, caput, da Constituição Federal, 

que preceitua a necessidade de aplicação indistinta do princípio da igualdade, entre os iguais, 

devendo ser feita uma leitura diferenciada entre os desiguais. 

Quanto às garantias constitucionais relativas aos direitos infanto-juvenis, importa 

destacar que além dos direitos garantidos especificamente no art. 227 da Constituição Federal, 

onde existe a previsão relativa à proteção integral que deve ser garantiada às crianças e 

adolescentes, bem como a prioridade absoluta, o constituinte em artigos espalhados pela 

constituição estabeleceu a existência de vários outros direitos fundamentais infanto-juvenis, a 

seguir transcritos, de forma exemplificativa: a) educação em creches para crianças com até 

cinco anos de idade (art. 7°, XXV e 208, IV); b) segurança no trabalho (art. 7°, XXXIII); c) 

assistência social (art. 203, I e II); d) priorização na promoção de programas de assistência 

integral à saúde da criança e do adolescente (art. 227, §1°), inclusive com a aplicação de 

percentual dos recursos públicos destinados à saúde materno-infantil e criação de programas 

de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial 

ou mental, buscando ao máximo a integração para o trabalho ao adolescente, bem como a 

                                                                                                                                                         
44 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Op. cit., p. 178. 
45 POLLACK, Malla. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Ingo Wolfgang Sarlet e 

Luciano Benetti Timm (org.) 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 343. 
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convivência e facilitação de acesso aos bens e serviços coletivos com a eliminação de 

preconceitos e obstáculos (art. 227, §1°, I e II). 

Merece destaque, ainda, acerca da positivação dos direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, o fato de ter o legislador infraconstitucional complementado às normas 

constitucionais relativas aos direitos infanto-juvenis, com o estabelecimento de direitos 

fundamentais, gerais e especiais, bem como direitos sociais, econômicos e culturais no 

Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n° 8.096, de 13 de julho de 1990), garantindo, assim, a 

“proteção integral à criança e adolescente”, deixando bem claro que estas são “pessoas em 

condições peculiares de desenvolvimento” e “sujeitos de direitos”, necessitando de uma 

proteção diferenciada. 

No âmbido do ordenamento jurídico pátrio infraconstitucional, de forma 

exemplificativa, a Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente - ECA), em 

consonância com a Constituição da República, tratou das garantias dos direitos fundamentais 

de forma sistemática, tutelando o direito à vida e à saúde (arts. 7° ao 14); à liberdade, ao 

respeito e à dignidade humana (arts. 15 ao 18); à convivência familiar e comunitária (arts. 19 

ao 52); à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer (arts. 53 ao 59); à profissionalização e à 

proteção no trabalho (arts. 60 ao 69), com a ressalva de que, em razão do caráter 

exemplificativo estabelecido no ECA, é possível a disciplina de outros direitos fundamentais 

das crianças e adolescentes em diplomas legais diversos. 

As garantias estabelecidas no ECA, como direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, são frutos da doutrina da proteção integral, adotada pela legislação 

infraconstitucional, com base no princípio da prioridade absoluta prevista na Constituição 

Federal (art. 227), fortalecido no Brasil com a ratificação da Convenção Americana sobre 

Direitos humanos (Pacto de San José da Costa Rica, 1969), através do Decreto n° 678/92, ao 

estabelecer em seu art. 19 que “toda criança tem direito às medidas de proteção que sua 

condição (…) requer”. 

Analisado, mesmo que superficialmente, o ordenamento jurídico brasileiro positivado, 

fica claro que a falta de efetividade com relação aos direitos fundamentais no Brasil é 

creditada quase que exclusivamente aos aplicadores do direito, pois de forma positivada o 

constituinte e o legislador infraconstitucional garantiram que os direitos considerados 

fundamentais deveriam ser materializados, de modo a garantir a um pai pobre que tem o seu 

filho envolvido com drogas o mesmo tratamento dado ao pai com condições financeiras de 

arcar com o tratamento.  
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Faz-se necessário, para atingir um grau de evolução da aplicação dos direitos 

fundamentais de acordo com os anseios da sociedade, o engajamento em causas comuns por 

parte de toda a comunidade e cooperação entre todos, que devem exigir os seus direitos como 

verdadeiros cidadãos, principalmente no caso dos direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, em razão da especialidade dos mesmos, como bem explicitado por Daniel 

Sarmento em artigo denominado Colisões entre direitos fundamentais e interesses públicos: 

 

O engajamento em causas comuns e a cooperação solidária carecem também de 
outros alicerces. E um destes alicerces pode ser a percepção de cada pessoa de que 
vive sob a égide de um regime constitucional que trata a todos com o mesmo 
respeito e consideração; a compreensão de que não se é súdito do Estado, mas 
cidadão; partícipe da formação da vontade coletiva, mas também titular de uma 
esfera de direitos invioláveis; sujeito, e não objeto da História. Só que isto requer um 
Estado que respeite profundamente os direitos dos seus cidadãos.

 46 
   

Tecidas essas considerações acerca dos direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, inclusive com a identificação do caminho percorrido para a positivação dos 

mesmos no ordenamento jurídico brasileiro, insta continuar o aprofundamento dos estudos 

com o escopo de obter sua concretização, sendo imprescindível a análise do problema da 

concretização dos direitos fundamentais no Brasil. 

 

1.2 O PROBLEMA DA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO 

BRASIL 

 

Ao estudar o problema da concretização dos direitos fundamentais no Brasil, 

especialmente os relativos à infância e juventude, importa destacar que “todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”, nos termos da Carta 

Magna, em seu art. 1º, parágrafo único, surgindo dúvidas como as adiante transcritas, após a 

leitura do referido dispositivo constitucional: Quem é o povo? Se o povo está exercendo o 

poder, como pode o povo reclamar pela não concretização dos direitos no Brasil? 

As respostas aos questionamentos acima partem da necessidade de tornar efetivo o 

exercício do poder pelo povo. Contudo, o exercício da soberania popular diretamente pelo 

povo é um dos grandes problemas existentes em uma democracia, principalmente em casos 

como a democracia brasileira, onde povo, segundo o Banco Mundial47, é a palavra 

                                                 
46 GOMES. Joaquim Barbosa. Op. cit., p. 39/40. 
47 De acordo com pesquisa do Banco Mundial, a população brasileira, em 2009, é a referida no texto da 
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representativa de 193.733.795 (cento e noventa e três milhões, setecentos e trinta e três mil e 

setecentos e noventa e cinco) habitantes48, tornando-se impossível o exercício da democracia 

de forma direta, salvo em raríssimas exceções expressamente estabelecidas na Constituição da 

República, como nas hipóteses de plebiscito e referendo (art. 14, incisos I e II). 

Essa discussão acerca do conceito de povo é cada vez mais atual, tendo em vista que a 

cada dia uma multiplicidade de grupos sociais, como o das crianças e adolescentes, adquire 

consciência de seus direitos, ficando ultrapassadas as visões de que somente os grupos 

dominantes, como os homens ricos, os proprietários de terras, dentre outros, poderiam decidir 

os destinos de uma nação. Importa destacar, ainda, que de acordo com José Felipe Ledur “o 

processo de formação da vontade do povo tem de permanecer aberto e sem interferência 

estatal” 49, como forma de resguardar a independência e possibilidade da prática de políticas 

afirmativas por parte dos grupos minoritários, como verdadeiros formadores da vontade 

coletiva. 

Dessa forma, com essa indefinição preliminar do modo de exercício efetivo do poder 

pelo povo, torna-se cada dia mais difícil, materialmente, a concretização dos direitos 

fundamentais estabelecidos na Carta da República, sendo importante destacar, de acordo com 

Friedrich Müller, em sua obra Quem é o povo?, que “as invocações do povo legitimador nos 

textos das normas apresentam-se como direito constitucional com caráter de obrigatoriedade 

na República Federativa do Brasil”, concluindo, inclusive, que “a legitimidade dessa 

constituição (…) deve poder deixar vincular-se no plano da realidade ao povo ativo, ao povo 

enquanto instância de atribuição e ao povo-destinatário”50, em evidente alusão à necessidade 

de verificação dos anseios do povo no momento da interpretação do “texto legal” para aplicar 

a norma jurídica.  

Compreendida a ideia de povo como legitimador nos textos da constituição, destaca-se 

que o conceito de constituição, de acordo com as lições de Friedrich Müller é bastante 

                                                                                                                                                         
dissertação. Dados capturados no sítio <http://www.google.com/publicdata?ds=wb-
wdi&met=sp_pop_totl&idim=country:BRA&dl=pt-BR&hl=pt-BR&q=brasil+popula%C3%A7%C3%A3o>. 
Acesso em: 11 jan. 2011 às 16h28. 

48 Apesar de tecnicamente a palavra população ser usada para a designação de mera expressão numérica, 
demográfica ou econômica e o povo ser o conjunto de cidadãos de um mesmo Estado, que mantém vínculo 
jurídico de caráter permanente, com participação na vontade do Estado e no efetivo exercício de poder, a 
palavra povo foi utilizada no texto como sinônimo de população, apenas para apresentar a dificuldade de 
exercício da democracia de forma direta em um país com tamanha população. 

49 LEDUR, José Felipe. Direitos Fundamentais Sociais. Efetivação no âmbito da democracia participativa. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 135. 

50 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. São Paulo: Max Limonad, 
1998. p. 89/90. 



34 
 

 

impreciso, na medida em que é desenvolvido por cada um dos teóricos, de acordo com a 

realidade vivida em seu país, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito: 

  

O conceito de constituição não está definido; e não existe um único conceito dela 
reconhecido mesmo apenas pela maioria dos juristas. Nos países de língua alemã 
encontramos uma dúzia de conceitos de constituição: ao lado da formal, 
encontramos os materiais, ao lado do “absoluto” o “relativo”, em Carl Schimitt ainda 
mais rigorosamente “a constituição” contra a “lei constitucional”.

 51    
 

Contudo, considerando que o objetivo prático do presente estudo é encontrar meios em 

busca da materialização efetiva dos direitos da infância e juventude brasileira, de acordo com 

a Constituição Federal, pouco importa o conceito de constituição elaborado academicamente, 

de acordo com cada um dos autores, pois o objetivo maior é ver na vida das crianças e 

adolescentes brasileiros a efetivação dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente. 

Para efeito de estudo, basta considerar, portanto, a Constituição, nas palavras de Müller, como 

“o texto, corretamente posto em vigor e ainda não invalidado legalmente, do documento que 

se apresenta como codificação hierarquicamente suprema em nível intraestatal” 52. 

Assim, reconhecida a hierarquia soberana da Constituição, dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro, surge o problema prático que é criado exatamente no momento da 

interpretação da Lei soberana, eis que a mesma é interpretada no Brasil, muitas vezes, de 

acordo com os interesses das classes detentoras do poder, o que é bastante perigoso, diante da 

grande quantidade de pessoas vivendo sem as garantias mínimas de vida com dignidade, 

ficando evidenciada a necessidade de uma interpretação conforme os anseios do verdadeiro 

detentor do poder: o povo. 

A existência de pessoas vivendo sem as garantias mínimas de vida com dignidade, de 

acordo com Müller, em sua Teoria Estruturante do Direito (Strukturiende Rechtslehre), deve 

ser levada em consideração no momento da aplicação da norma jurídica, pois a própria norma 

está contida na realidade social, não no texto contido no código legal, conforme se verifica nas 

lições de Müller: 

  

(...) a teoria estruturante do direito desenvolveu desde meados dos anos 60 uma 
concepção nova, pós-positivista da teoria do direito: a norma jurídica não está 
contida no código legal. Este contém apenas formas preliminares, os textos das 
normas. Elas se diferenciam sistematicamente da norma jurídica, que deve ser 
primariamente produzida em cada processo individual de decisão jurídica, i. e., 
“trazida para fora” [hervorgebracht]”. Além disso, o âmbito da norma 

                                                 
51 MÜLLER, Friedrich. Op. cit., 2007, p. 144. 
52 Ibidem, p. 146. 
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[Normbereich] pertence constitutivamente a ela. A “norma jurídica” se transforma 
assim em um conceito complexo, composto de programa da norma e de âmbito da 
norma. E “atividade concretizante” não significa mais tornar mais concreta uma 
norma jurídica genérica, que já estaria contida no código legal, mas significa, a partir 
de uma ótica e uma reflexão realistas, construção da norma jurídica no caso 
decisório individual, sendo que os elementos do trabalho textual se tornam cada vez 
“mais concretos”, de uma fase para outra. 53   

 

Por outro lado, para compreensão do tema importa destacar que a interpretação da 

norma jurídica de acordo com a Teoria Pura do Direito, formulada por Hans Kelsen, deve ser 

feita de duas formas, como bem explicado por Paulo Lopo Saraiva: “a autêntica, realizada 

pelos órgãos elaboradores e aplicadores do direito, e a científica, efetivada pelos cientistas 

jurídicos”54, deixando evidente a ausência de participação do povo na busca pela verdadeira 

norma jurídica aplicável ao caso concreto. Paulo Bonavides, fazendo referência à Friedrich 

Müller, na Alemanha, e Ronald Dworkin, nos Estados Unidos e Inglaterra, evidencia a 

necessidade de ultrapassar as vias conceituais formalistas e normativistas de Kelsen, tudo com 

o objetivo de superar o positivismo puro, conforme abaixo se evidencia: 

  

Com efeito, ambos já se colocam na faixa histórica do pós-positivismo, cujas teses 
mais fecundas e representativas encabeçam verdadeiramente; Müller, com o 
normativismo de sua teoria estruturante do Direito, intentando ultrapassar pelas vias 
conceituais de uma concepção material o formalismo normativista de Kelsen; 
Dworkin, com a conexidade Direito/Moral, buscando abalar e desterrar da Ciência 
Jurídica o positivismo de Hart.55    

 

Para facilitar a compreensão acerca da interpretação da norma constitucional de acordo 

com a Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, bem como de acordo com a Teoria Estruturante 

do Direito, de Friedrich Müller, impõe-se a análise de duas decisões judiciais, sendo uma 

oriunda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a outra do Superior Tribunal de 

Justiça, ressaltando que as duas analisam a possibilidade de intervenção do Judiciário ao 

constatar a omissão do Poder Executivo em garantir a concretização de direitos fundamentais. 

De acordo com a Teoria Pura do Direito, cabe ao intérprete, com base apenas na norma 

em abstrato, aplicar o direito ao caso concreto, partindo da lei para o problema que originou a 

lide, como ocorreu no julgamento oriundo do Tribunal de Justiça do Rio Grante do Norte, que 

declarou ser impossível juridicamente ao Judiciário compelir o Executivo a garantir 

                                                 
53 Ibidem, p. 148. 
54 SARAIVA, Paulo Lopo. A presença de Friedrich Müller no Brasil. Democracia, Direito e Política: Estudos 

Internacionais em Homenagem a Friedrich Müller. Martônio Mont'Alverne Barreto Lima; Paulo Antônio de 
Menezes Albuquerque (Organizadores) – Florianópolis: Conselho Editorial, 2006. p. 696. 

55 BONAVIDES, Paulo. Op. cit, p. 276. 
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assistência jurídica à população em geral, inclusive às crianças e adolescentes56. A sentença 

objeto do recurso havia julgado procedente pedido formulado pelo Ministério Público em 

ação civil pública, determinando ao Estado do Rio Grande do Norte a instalação de 

Defensoria Pública no município de Nísia Floresta (RN), com o fim de garantir à população o 

acesso ao direito fundamental de assistência jurídica gratuita. 

Contudo, o relator do acórdão acima referido, em aplicação estrita da Teoria Pura do 

Direito, sem considerar a realidade social vivida pelo povo que clamava por acesso à justiça, 

através da Defensoria Pública, como fundamento para sua decisão, afirmou que “o ato 

jurisdicional atacado interfere na discricionariedade da atividade administrativa, 

representando flagrante ingerência do Poder Judiciário sobre área de competência do Poder 

Executivo”. Ou seja, com o julgamento foi ratificada a possibilidade de inércia por parte do 

Executivo, no que se refere à concretização dos direitos fundamentais garantidos 

constitucionalmente, no caso o direito de acesso à justiça, através de assistência jurídica 

gratuita (art. 5°, LXXIV, CF).  

Por outro lado, ao analisar acórdão oriundo do Superior Tribunal de Justiça57, verifica-

                                                 
56 EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE 

DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA. ATO ADMINISTRATIVO 
DISCRICIONÁRIO. ATENDIMENTO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES. “(…) No que se refere 
à obrigação de fazer conjugada com o preceito cominatório contido na sentença, posiciono-me junto àqueles 
que entendem que o ato jurisdicional atacado interfere na discricionariedade da atividade administrativa, 
representando flagrante ingerência do Poder Judiciário sobre área de competência do Poder Executivo, 
motivo pelo qual entendo que o pedido é juridicamente impossível, devendo o processo ser extinto, sem a 
resolução do mérito, com fundamentado no inciso VI do art. 267 do Código de Processo Civil. (…) Não 
tenho a menor dúvida que se dependesse da ação do Ministério Público e da receptividade do Judiciário, 
resolveríamos de pronto a situação caótica dos presídios, problema não só do Município de Nísia Floresta, 
mas do Estado do Rio Grande do Norte e de todo o País. Na mesma linha, poderíamos responsabilizar os 
Mandatários pela falta de leitos hospitalares, fator responsável por várias mortes nas classes menos 
favorecidas. Também acabariam as filas de pessoas que mendigam uma consulta médica nos Postos de Saúde. 
De igual forma, através de determinação via provimento judicial, todas as crianças poderiam exercer em toda 
sua plenitude o sagrado direito à educação, com a edificação de salas de aula em número necessário para tal 
desiderato. (…). Outrossim, na espécie, é necessário esclarecer que é competência do Estado do Rio Grande 
do Norte a instalação, administração e manutenção da Defensoria Pública. Entretanto, embora relevantes as 
questões suscitadas pelo Ministério Público, os motivos de conveniência e oportunidade da instalação da 
Defensoria Pública no Município de Nísia Floresta é ato discricionário da Administração, constituindo em 
intromissão indébita do Poder Judiciário no Executivo a escolha do momento oportuno e conveniente para a 
implantação do referido órgão, contrariando limitações de competência inscritas nas Constituições Federal e 
Estadual” (TJRN, Apelação Cível n° 2007.006189-6, Rel. Juiz FRANCISCO SERÁPHICO (convocado), 3ª 
CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/11/2007, DJ 23/11/2007). 

57 ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – 
POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS A HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO 
ESTADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO-
OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. (…) “3. A partir da 
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se que mesmo sem manifestação expressa, o referido julgamento aplicou a Teoria Estruturante 

do Direito de Müller ao interpretar a norma com a análise da realidade social – falta de 

equipamentos em hospital universititário – e, em seguida, com a declaração de que “qualquer 

pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente não pode ser encarado como 

sem motivos, pois garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado 

Democrático de Direito”, deixou bem clara a necessidade de intervir, inclusive, na falsa 

discricionaridade administrativa para garantir a concretização de direitos fundamentais. O 

julgado, diante da realidade social, concretizou a plena aplicação ao estabelecido no art. 1°, 

inciso III, da Constituição da República, sem óbices interpretativos em relação ao art. 2°, do 

mesmo diploma constitucional, pois com a aplicação do texto legal de acordo com a norma, 

extraída dos anseios da sociedade, facilmente chega-se a conclusão de que o Judiciário poderá 

intervir na atividade típica do Executivo, diante da omissão deste. 

Analisados os julgados, importa esclarecer que em defesa da Teoria Estruturante do 

Direito, Paulo Lopo Saraiva afirma que “Müller, mais que um comentador da norma, é um 

construtor. A sua teoria viabiliza a hermenêutica da concretização e não apenas da descrição 

da norma” 58, sendo importante transcrever trecho de enrevista com Friedrich Müller para 

compreender que a norma é construída em cada caso a ser solucionado, daí a responsabilidade 

do operador do direito em conhecer a realidade social e fazer justiça de acordo com a vontade 

                                                                                                                                                         
consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi profundamente modificada, deixando de 
ser eminentemente legisladora em prol das liberdades públicas, para se tornar mais ativa com a missão de 
transformar a realidade social. Em decorrência, não só a administração pública recebeu a incumbência de 
criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, como 
também o Poder Judiciário teve sua margem de atuação ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel 
cumprimento dos objetivos constitucionais. 4. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos 
poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 
justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. Com efeito, a correta 
interpretação do referido princípio, em matéria de políticas públicas, deve ser a de utilizá-lo apenas para 
limitar a atuação do judiciário quando a administração pública atua dentro dos limites concedidos pela lei. 
Em casos excepcionais, quando a administração extrapola os limites da competência que lhe fora atribuída e 
age sem razão, ou fugindo da finalidade a qual estava vinculada, autorizado se encontra o Poder Judiciário a 
corrigir tal distorção, restaurando a ordem jurídica violada. 5. O indivíduo não pode exigir do estado 
prestações supérfluas, pois isto escaparia do limite do razoável, não sendo exigível que a sociedade arque 
com esse ônus. Eis a correta compreensão do princípio da reserva do possível, tal como foi formulado pela 
jurisprudência germânica. Por outro lado, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente 
decente não pode ser encarado como sem motivos, pois garantir a dignidade humana é um dos objetivos 
principais do Estado Democrático de Direito. Por este motivo, o princípio da reserva do possível não pode ser 
oposto ao princípio do mínimo existencial. 6. Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de 
serviços públicos essenciais, dentre os quais a educação e a saúde, é escopo da República Federativa do 
Brasil que não pode ser condicionado à conveniência política do administrador público. A omissão 
injustificada da administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais 
para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário. Recurso 
especial parcialmente conhecido e improvido. (REsp 1041197/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJE 16/09/2009) 
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do povo, verdadeiro detentor do poder: 

 

Pertence a esta teoria, no quadro da Teoria Estruturante do Direito (TED) (…) a 
diferença entre norma e texto normativo, o conceito de “concretização” enquanto 
construção da norma jurídica geral em cada caso a ser solucionado – em outras 
palavras: a temporalidade inerente da “normatividade”. Ela não é uma “virtude” dos 
textos na codificação, mas um processo real, concreto, de trabalho que deve ser 
assumido, socialmente e politicamente, com responsabilidade pelo operador do 
direito (ou seja, um conceito da teoria da ação, combinado com o conceito 
pragmático da linguagem na linguística moderna do direito).

 59  
 

A busca incessante pela interpretação do texto legal de acordo com a norma, para 

Müller, em consonância com a realidade social, é contrastada pela ideia de Hans Kelsen em 

analisar o direito sem a interferência de fatores externos, como se o direito pudesse existir 

independentemente do fato social, ou seja, de forma pura, conforme se verifica na transcrição 

abaixo, de autoria de Guilherme Arruda Aranha: 

 

O pensador austríaco, em sua Teoria pura do direito, esforça-se em promover um 
corte epistemológico que permita analisar o direito como conjunto de normas postas, 
sem a interferência de tudo aquilo que, embora possuindo relações com o direito, 
com ele não se confunde, como a sociologia, a psicologia, a ética, a política etc. A 
pureza que integra o nome de sua obra consiste na ideia de que o objeto da ciência 
do direito é o direito positivo (...). 60 

  

Após a análise, mesmo que superficial, acerca da Teoria Estruturante do Direito e da 

Teoria Pura do Direito, desenvolvidas por Friedrich Müller e Hans Kelsen, respectivamente, 

importa afirmar que no Brasil, em regra, o juiz decide os casos concretos postos a julgamento 

de acordo com o método silogístico formal, ou seja, parte das premissas – texto legal – para 

em seguida apresentar as conclusões de acordo com o caso concreto posto a julgamento, 

partindo da ideia de que o texto legal corresponde à norma escrita, razão pela qual 

simplesmente aplica a lei ao caso posto a julgamento, gerando o problema da concretização 

dos direitos no Brasil. 

Assim, a análise volta-se para o poder que o juiz tem de interpretar a realidade social, 

modificando-a, de modo a cumprir fielmente o mandamento popular que lhe foi conferido. 

                                                                                                                                                         
58 SARAIVA, Paulo Lopo. Op. cit., p. 701. 
59 Entrevista com Friedrich Müller. No livro Democracia, Direito e Política: Estudos Internacionais em 

Homenagem a Friedrich Müller. Martônio Mont' Alverne Barreto Lima; Paulo Antônio de Menezes 
Albuquerque (Organizadores) – Florianópolis: Conselho Editorial, 2006, p. 19. 

60 ARANHA, Guilherme Arruda. Direitos Humanos e Dignidade. In: Direitos Fundamentais: Fundamento, 
Proteção e Implementação. Perspectivas e Desafios Contemporâneos. Volume II. Flávia Piovesan e Daniela 
Ikawa (Coordenadoras) – Curitiba: Juruá, 2009, p. 15. 
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Para o exercício da atividade jurisdicional de forma efetiva, é necessário reconhecer o fracasso 

histórico do positivismo jurídico, bem como as desigualdades existentes no Brasil, devendo o 

julgador ser profundo conhecedor da realidade social, procurando se desvencilhar do 

excessivo apego ao texto legal e agir de forma política61, como transformador da realidade 

social, afinal, o texto constitucional é um dado de entrada que necessita da atividade 

interpretativa do juiz para concretizar a vontade do povo, conforme explicado pelo 

constitucionalista alemão, Müller, ao descrever o que se pretende dizer com “constituição”: 

 

A explicação inicialmente proposta do que se pretende dizer com “constituição” não 
foi, portanto, formal, não diz respeito à “mera lei constitucional”. O texto 
constitucional considerado, de tal modo, como dado de entrada 
[Eingangsdatum/input] de um conjunto de prescrições hierarquicamente supremas a 
ser concretizado – incluídos os âmbitos de normas controláveis no Estado de Direito 
– é a Constituição nesse sentido operacional, que a ciência fundamenta e elabora e 
do qual o trabalho jurídico efetivo carece.62 

 

Para a modificação da realidade social brasileira, necessário se faz que o julgador 

compreenda, de acordo com as lições de Artur Bonifácio, que “o homem é um fim em si 

mesmo e não, meio à consecução dos fins do Estado. Este serve aos desígnios do homem, 

enquanto ser individual ou integrante de uma coletividade” 63, destacando inclusive, de acordo 

com o mesmo autor, que “as decisões dos tribunais pátrios, exceto posicionamentos isolados 

de um ou outro Relator, ainda conformam majoritária posição em desfavor da política 

protecionista, sem embargos de decisões brotarem em favor dessa diretiva, num visível 

movimento da magistratura de primeira instância” 64. 

Estabelecido o problema da concretização dos direitos fundamentais no Brasil, 

inclusive apontando algumas causas e soluções doutrinárias, com a análise superficial da 

Teoria Pura do Direito, da Teoria Estruturante do Direito e de alguns julgados, restou claro 

que cabe ao julgador decidir se efetivamente a Constituição real de um país é determinada 

pelos fatores reais de poder65, figurando-se, as Constituições, diante da sua ineficácia real, 

                                                 
61 A referência não diz respeito à atividade política partidária. 
62 MÜLLER, Friedrich. Op cit., p. 189/190. 
63 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direitos Humanos: fundamento, proteção e implementação. In: Direitos 

Fundamentais: Fundamento, Proteção e Implementação. Perspectivas e Desafios Contemporâneos. Volume 
II. Flávia Piovesan e Daniela Ikawa (Coordenadoras) – Curitiba: Juruá, 2009, p. 177. 

64 Ibidem. 
65 Konrad Hesse conceitua fatores reais de poder, de acordo com Ferdinand Lassale, como expressão das 

“relações de poder (no país) dominantes: o poder militar, representado pelas Forças Armadas, o poder social, 
representado pelos latifundiários, o poder econômico, representado pela grande indústria e pelo grande 
capital, e, finalmente, ainda que não se equipare ao significado dos demais, o poder intelectual, representado 
pela consciência e pela cultura gerais”. HESSE, Konrad. A força normativa da constituição (Die normative 
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como um pedaço de papel (ein Stück Papier), de acordo com Ferdinand Lassale. Ressalte-se, 

por oportuno, que apesar de ser assustadora, a visão de Lassale, descrita por Hesse na obra A 

força normativa da Constituição, mostra-se atual na medida em que a interpetação 

constitucional é apresentada de acordo com os fatores reais de poder, onde o poder da força 

supera a força das normas jurídicas, como descrito por Hesse: 

 

(...) É que a história constitucional parece, efetivamente, ensinar que, tanto na práxis 
política cotidiana quanto nas questões fundamentais do Estado, o poder da força 
afigura-se sempre superior à força das normas jurídicas, que a normatividade 
submete-se à realidade fática. (…) Para essa concepção do Direito Constitucional, 
está configurada permanentemente uma situação de conflito: a Constituição jurídica, 
no que tem de fundamental, isto é, nas disposições não propriamente de índole 
técnica, sucumbe em face da Constituição real. A ideia de um efeito determinante 
exclusivo da Constituição real não significa outra coisa senão a própria negação da 
Constituição jurídica. 66 

 

Deve o julgador, portanto, extrair a força normativa da constituição, ressaltando que, 

de acordo com Hesse, a “interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de forma 

excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições reais dominantes 

numa determinada situação” 67. Por sua vez, o sentido da proposição normativa é aquele 

determinado pelo povo, verdadeiro detentor do poder, sendo fácil concluir que deve a 

interpretação da norma ocorrer com base na realidade social, ficando clara, no caso dos 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes, a necessidade de trabalho intenso por parte 

de todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (SGD), com o 

objetivo de concretizar os preceitos estabelecidos na Constituição da República. 

 

1.3 A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL E O SISTEMA DE GARANTIA DE 

DIREITOS (SGD) 

 

1.3.1 Mudança de Paradigma e fim da Doutrina na Situação Irregular 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988, seguida pela edição da Lei n° 8.069, 

de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), foi um marco legal no que se 

refere à proteção dos direitos infanto-juvenis no plano interno brasileiro, já que antes do novo 

                                                                                                                                                         
Kraft der Verfassung). Trudução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 
1991, p. 9.  

66 Ibidem, p. 10/11. 
67 Ibidem. 
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regramento constitucional não existia garantia de direitos às crianças e adolescentes no âmbito 

constitucional e estava em vigor no Brasil a Lei n° 6.697, de 10 de outubro de 1979 (Código 

de Menores), em que os menores68 eram considerados pessoas em situação irregular e objeto 

de direitos.  

Ao contrário do estabelecido na vigência do “Código de Menores”, o novo regramento, 

inaugurado com a Carta da República de 1988, garantiu às crianças e adolescentes a 

prioridade absoluta, bem como a proteção integral, ressaltando a condição de sujeitos de 

direitos às crianças e adolescentes e a necessidade de defesa diferenciada em razão da 

condição peculiar de desenvolvimento, o que representou uma radical mudança no que se 

refere à proteção dos direitos infanto-juvenis. 

Trata-se, em verdade, não apenas de mudança terminológica, mas sim de mudança de 

paradigma, já que sob o manto do “Código de Menores”, o Juiz de Menores, termo utilizado 

para denominar a autoridade judiciária referida pela lei, exercia de forma centralizada as 

funções administrativas e jurisdicionais com o fim de aplicar o código aos “menores”, muitas 

vezes sem limites e invadindo a esfera de atuação privada dos pais, o que terminava por 

prejudicar a educação dos “menores”, que não encontravam limites no próprio seio familiar.  

Com a atuação do Juiz de Menores, a responsabilidade da família era, em muitas 

situações, transferida para a autoridade judiciária, que no exercício dessa atividade de Juiz de 

Menores acabava invadindo a esfera de atuação de outros poderes ou mesmo da família, como 

por exemplo, ao editar normas estabelecendo horários máximos de permanência dos 

“menores” nas ruas, através das portarias que disciplinavam o “toque de recolher”, em 

evidente afronta ao exercício do poder familiar, eis que os próprios pais são as autoridades 

responsáveis por disciplinar o horário de permanência dos seus filhos nas ruas69. 

                                                 
68 Denominação utilizada pela Lei n° 6.697/79 (Código de Menores) para designar as pessoas com menos de 18 

(dezoito) anos, sendo hoje substituída por crianças, pessoas de 0 (zero) até 12 (doze) anos incompletos, e 
adolescentes, entre 12 (doze) anos completos e 18 (dezoito) incompletos, nos termos do art. 2° do ECA.  

69 De acordo com o ECA, em casos concretos específicos, onde fica comprovado que os pais não estão 
exercendo com zelo o poder familiar, ao disciplinar os horários de permanência dos seus filhos nas ruas, aí 
sim é necessária a atuação, inicialmente por parte do Conselho Tutelar, ator do Sistema de Garantia de 
Direitos, com a aplicação de medidas de proteção às crianças e adolescentes que têm os direitos violados, não 
podendo o Judiciário disciplinar de forma abstrata horários de permanência de crianças e adolescentes nas 
ruas. Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça, em novembro de 2009, ao analisar as atuações de 
magistrados que editaram portarias disciplinando o “toque de recolher”, decidiu que não cabia ao CNJ atuar 
diretamente nas comarcas, cabendo apenas o estabelecimento de parâmetros gerais para a verificação pelos 
tribunais, se cada juiz estaria extrapolando ou não sua competência, com voto do conselheiro Ives Gandra 
Martins Filho, relator do processo, que foi seguido pelos demais conselheiros. Para Gandra, o CNJ não 
poderia atuar contra uma medida salutar adotada pelos juízes, que ganhou apoio da população. 
<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cnj-mantem-toque-de-recolher-para-menores-de-18-
anos,464100,0.htm>. Da mesma forma que o CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO 
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Em resumo, a doutrina da situação irregular, vigente durante o Código de Menores de 

1979, não estabelecia direitos e era restritiva aos filhos das famílias pobres, sem a 

preocupação de vinculação daqueles com a família. A principal característica da citada 

doutrina era o tratamento dos “menores” como objeto de direitos, como já dito inicialmente, 

prevalecendo a segregação dos “menores” abandonados em internatos e dos envolvidos em 

prática de atos ilícitos em casas de detenção mantidas pela FEBEM70. 

 

1.3.2 A Doutrina da Proteção Integral e o Sistema de Garantia de Direitos 

 

Com a inauguração da doutrina da proteção integral, ocorre o rompimento de um 

paradigma com a garantia de direitos fundamentais às crianças e adolescentes e divisão de 

responsabilidades entre a família, a sociedade e o Estado, nos termos do art. 227, da Carta da 

República, sendo importante destacar, ainda, que o referido dispositivo constitucional 

enfatizou a fundamentalidade dos direitos infanto-juvenis, cabendo ao Estatuto da Criança e 

Adolescente a incumbência de sistematizar a doutrina da proteção integral (art. 1°, ECA) que 

recebe o citado nome pelas razões elencadas acima, bem como pelas objetivamente descritas 

por Liberati, conforme transcrição: 

 

É integral, primeiro, porque assim diz a CF em seu art. 227, quando determina e 
assegura os direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes, sem 
discriminação de qualquer tipo; segundo, porque se contrapõe à teoria do “Direito 
tutelar do menor”, adotada pelo Código de Menores revogado (Lei 6.697/90), que 
considerava as crianças e os adolescentes como objeto das medidas judiciais, quando 
evidenciada a situação irregular, disciplinada no art. 2° da antiga lei.

 71    

                                                                                                                                                         
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 8.563 – MARANHÃO, não adentrou no mérito da 
discussão, decidindo apenas que não caberia a análise do mérito em sede de Mandado de Segurança, em 
razão da expressa possibilidade de interposição do recurso de apelação no Estatuto da Criança e Adolescente 
(art. 199), conforme ementa que segue: “EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Edição de Portarias. Súmula n° 267/STF. 1. Para impugnação de decisão judicial, 
baseada no artigo 149 da Lei nº 8.069/90, há previsão do cabimento do recurso de apelação (artigo 199 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo do recurso de apelação, 
ao qual pode ser conferido efeito suspensivo. Incidência da Súmula n° 267/STF. 3. As portarias impugnadas 
pela via do mandamus não encerram conteúdo teratológico. 4. Recurso ordinário improvido”. Enfim, não há 
decisão recente acerca do tema, oriunda dos Tribunais Superiores, declarando a legalidade ou não do “toque 
de recolher”. Por sua vez, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, em parecer de 18 de 
junho de 2009, apresentou manifestação contrária ao toque de recolher, apresentando, dentre outros 
fundamentos, a alegação de que o procedimento contraria a Doutrina da Proteção Integral, a Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, em vigor no Brasil por meio da Lei 8.069 de 1990 (ECA) e a própria 
Constituição Federal Brasileira, tendo em vista a violação do direito à liberdade. 
<www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/.../pdij/nota_conanda.pdf>. 

70 Sigla que designava a extinta Fundação de Educação e Bem Estar do Menor, responsável pela administração 
das casas de detenção destinadas aos “menores” infratores. 

71 LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. cit., p. 15. 
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Com o Estatuto da Criança e Adolescente, estava definitivamente abandonada a figura 

do Juiz de Menores, centralizador no que se refere à postura de proteção e garantia dos 

direitos infanto-juvenis, para nascer o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), cuja 

denominação partiu de uma inferência, de acordo com Nogueira Neto, especialmente a partir 

dos arts. 86 a 9072 e de uma transposição dos modelos, internacional e regional 

(interamericano), com destaque para o fato do nascimento do sistema ser muito mais do 

espírito da Convenção do que propriamente do texto do Estatuto73. 

Assim, foi formalmente inserido no ordenamento jurídico brasileiro o Sistema de 

Garantia de Direitos, formado pela família, sociedade e Estado, com destaque para os arts. 86 

a 90 do ECA, que estabelecem as diretrizes da política de atendimento das crianças e 

adolescentes, sendo as referidas políticas conceituadas por Patrícia Tavares como “o conjunto 

de instituições, princípios, regras, objetivos e metas que dirigem a elaboração de planos 

destinados à tutela dos direitos da população infanto-juvenil, permitindo, desta forma, a 

materialização do que é determinado, idealmente, pela ordem jurídica”74. 

Pela noção acima estabelecida com relação à política de atendimento infanto-juvenil, 

importa destacar que o Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes é mais 

um “sistema estratégico”, do que propriamente um “sistema de atendimento direto”, 

ressaltando, de acordo com Nogueira Neto, que a natureza “estratégica” do SGD é própria do 

sistema de promoção e proteção dos direitos humanos, em geral, do qual ele é parte. Assim, o 

SGD tem os seguintes objetivos, conforme as lições de Nogueira Neto75: 

 

(a) potencializar estrategicamente76 a promoção e proteção dos direitos da 
infância/adolescência, no campo de todas as políticas públicas77, especialmente no 
campo das políticas sociais; e de (b) manter restritamente um tipo especial de 
atendimento direto, emergencial, em linha de “cuidado integrado inicial”, à crianças 

                                                 
72 Do Estatuto da Criança e Adolescente. 
73 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 40. 
74 MACIEL, Kátia (Coordenadora). Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e 

práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 288. 
75 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 42. 
76  “Potencialização estratégica” - mobilização social, sensibilização de dirigentes sociais e formadores de 

opinião (advocacy/lobby), construção de alianças e parcerias, empoderamento dos beneficiários 
(empowerment), construção de competências (capacitações, treinamentos, especializações, reciclagens, 
aprofundamentos etc.), estudos e pesquisas, monitoramento e avaliação etc. etc. 

77  “Políticas públicas” (ou Políticas de Estado) - aquelas desenvolvidas conjuntamente pelo governo e pela 
sociedade civil organizada; elas podem ser classificadas como políticas sociais (educação, saúde, assistência 
social etc.), políticas institucionais (segurança pública, defesa do Estado, relações exteriores etc.), políticas 
infraestruturantes (transporte, turismo, indústria, comércio etc.) e políticas econômicas (tributária, cambial, 
orçamentária, bancária etc.). 
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e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados (“credores de direitos”) ou 
a adolescentes infratores (“conflitantes com a lei”).78  

 

Analisados os conceitos de SGD e políticas de atendimento, importa estabelecer a 

responsabilidade de cada um dos atores do sistema, inseridos na família, sociedade e Estado, 

com o objetivo de organizar um controle entre os mesmos, na medida em que o referido 

sistema funciona como uma engrenagem, ou seja, se uma peça não cumprir com sua função, 

fatalmente todo o sistema entra em colapso, o que reforça a ideia do exercício intenso de 

controle por cada um dos integrantes do sistema. 

Exatamente com o objetivo de compreender o SGD da criança e adolescente, bem 

como visualizar uma forma de controle entre os atores do Sistema, deve este ser estudado em 

três eixos, sendo o primeiro o da promoção de direitos, o segundo o do controle social e, por 

fim, o da defesa e responsabilização, com destaque para o papel da família, que é primordial 

para o êxito na atuação de cada um dos eixos, devendo a ausência da instituição familiar ser 

tratada de forma excepcional. 

O primeiro eixo é o da promoção de direitos, formado por instâncias do Executivo e 

Conselhos de Direitos, nas esferas federal, estadual e municipal, com a função de promover os 

direitos e priorizar as necessidades básicas da criança e do adolescente, através das políticas 

de saúde, educação, habitação, lazer e assistência social, da forma estabelecida no art. 227 da 

Constituição da República. Pode ser citado como exemplo de atuação de tal eixo a ação dos 

Conselhos Municipais de Direitos na formulação da política de atendimento dos direitos da 

criança e adolescente, ressaltando, em determinado município, que a implementação de 

política pública voltada para a defesa das crianças e adolescentes contra as drogas (em defesa 

da saúde) pode ser mais importante do que uma política pública de incentivo ao lazer, por 

exemplo, mesmo sendo a saúde e lazer considerados como direitos fundamentais. O que 

importa é ficar claro que quem define essa prioridade de materialização das políticas públicas 

é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), isso em âmbito 

municipal.  

Já o eixo do controle social é responsável pela vigilância do cumprimento das leis, 

através do controle externo do poder público, ou seja, é o espaço da sociedade civil 

                                                 
78 “Crianças e adolescentes credores de direitos” e “adolescentes conflitantes com a lei” – expressões criadas 

para definir o público-alvo do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 98) e da Convenção sobre os 
Direitos da Criança, mais adequadas que a expressão “crianças e adolescentes em situação de risco”, já que 
esta última é uma categoria própria da assistência social e próxima da expressão “vulnerabilidade social” (o 
Estatuto citado em nenhum momento usa estas expressões, “situação de risco” ou “vulnerabilidade social”). 
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organizada, que deve fiscalizar se efetivamente existem políticas públicas para garantir os 

direitos das crianças e adolescentes e, caso existente, se efetivamente estão obedecendo as 

prioridades e necessidades das crianças e adolescentes de determinada localidade, 

especialmente o município, que é considerado como entidade básica de efetivação das 

políticas públicas infanto-juvenis.  

Ainda no eixo do controle social, a atuação do Ministério Público, ao ajuizar uma ação 

civil pública com o objetivo de adequar o orçamento público municipal às reais necessidades 

das crianças e adolescentes, buscando a retirada, por exemplo, de verba para a construção de 

novos gabinetes para os vereadores e realocação para a construção de novas salas de aula, em 

garantia ao direito fundamental à educação, pode ser considerada como exemplo de atuação 

no controle social. Da mesma forma que a atividade do Judiciário que analisa o orçamento 

público municipal e verifica a necessidade de materialização do art. 227 da Constituição 

Federal, determinando a construção das escolas com a verba que tinha sido direcionada, 

inicialmente, pelo Legislativo e Executivo, para a construção dos novos gabinetes dos 

vereadores, em afronta direta ao princípio da prioridade absoluta, previsto 

constitucionalmente.  

Caso a atuação dos dois primeiros eixos não tenha sido satisfatória, com a garantia 

efetiva dos direitos, entra em ação o eixo da defesa e responsabilização, formado pelo 

Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares, ficando visível, portanto, que os atores 

integrantes do terceiro eixo de atuação somente entram efetivamente em ação quando os dois 

primeiros eixos não conseguiram garantir que os direitos estabelecidos em lei fossem 

realidade nas vidas das crianças e adolescentes brasileiras. 

Para uma melhor compreensão, o Sistema de Garantia de Direitos das crianças e 

Adolescentes pode ser comparado a um funil, onde o primeiro filtro seria o eixo da promoção 

de direitos; o segundo, o de controle social; e o último, o da defesa e responsabilização, 

ficando claro que formalmente o filtro seguinte somente seria acionado em caso de não 

funcionamento efetivo dos anteriores, o que não será uma regra, mas pode ser considerada 

uma verdade em grande parte dos casos. Ressalte-se, por oportuno, que nada impede que o 

Judiciário, por exemplo, atue na promoção de direitos, organizando ações visando a promoção 

de direitos como no programa desenvolvido pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte 

denominado “Justiça na Praça” 79, onde ocorre promoção de direitos à saúde, educação, lazer, 

                                                 
79 Para colher informações detalhadas acerca do programa “Justiça na Praça”, acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte: <www.tjrn.jus.br>. 
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dentre outros, como destacado por Nogueira Neto: 

 

Quando desempenham suas atividades legais, cada um deles80 exerce 
preponderantemente um tipo de estratégia de garantia de direitos (promoção, defesa 
e controle), mas podem também, em caráter secundário, desenvolver estratégias de 
outro eixo. Por exemplo, (...) os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
são preponderantemente órgãos de controle institucional81 (acompanhamento, 
avaliação e monitoramento), mas o próprio Estatuto lhes atribui uma função típica de 
promoção de direitos, como a da gestão política dos fundos para os direitos da 
infância e adolescência. E, igualmente, leis federais, estaduais e municipais que os 
criam ou reordenam atribuem-lhes salutarmente mais outras funções, na linha da 
promoção de direitos, como as de “formulação de políticas”, de “planejamento”, de 
“orientação”, de “articulação”, de “mobilização”, por força exatamente do papel 
estratégico do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
SGD.82 

 

Com a compreensão geral acerca do SGD, importa salientar que é pressuposto da 

materialização da Doutrina da Proteção Integral o desenvolvimento articulado de ações por 

parte do Estado e da sociedade, mesmo considerando que cada um dos setores inseridos nos 

eixos têm suas funções típicas de atuação. Com esse objetivo de materizalização dos direitos 

fundamentias formalmente existentes na Constituição da República, o Estatuto da Criança e 

Adolescente disciplinou no Livro I, “parte geral”, a natureza e alcance dos direitos elencados 

na Carta Federal; já o Livro II, “parte especial”, estabelece as normas gerais relativas ao 

disciplinado no art. 204 da Constituição, conforme determinado pelo §7°, do art. 227 do 

mesmo diploma constitucional, sendo imprescindível a compreensão do orçamento público e 

políticas públicas com o escopo de concretizar os direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes. 

 

 

 

                                                 
80 Atores do Sistema de Garantia de Direitos. 
81 O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 87, atribui-lhe apenas essa função de “controlador de 

ações”, pois o caráter “deliberativo” não vem ali como uma atribuição, mas sim como grau de poder em que 
sua função controladora é exercida (em contraposição ao caráter “consultivo”). 

82 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 42/43. 
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2 ORÇAMENTO PÚBLICO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Em razão da tradição política do Brasil, em que o povo foi acostumado a receber bens 

materiais em troca de votos, gerando um vício quase invencível, a análise acerca do 

orçamento público nunca foi tradição por parte da população em geral, que em regra não 

analisa a gestão do Prefeito, Governador ou mesmo Presidente da República, de acordo com a 

gestão orçamentária, mas sim em razão de discursos que na maioria das vezes não 

correspondem à realidade e, também, pelo fato de o candidato integrar partidos políticos 

defensores de bandeiras que buscam agregar o maior número de eleitores, em detrimento do 

efetivo interesse público. 

Assim, a falta de interesse da população no que se refere ao controle do orçamento 

público, aliada à omissão dos agentes públicos que têm a obrigação legal para efetuar tal 

controle, agrava mais ainda a má gestão do dinheiro público, com a ressalva de que em 

algumas situações os próprios agentes públicos que têm a incumbência de gerir os bens 

públicos, estão envolvidos em desvios de verbas públicas, licitações fraudulentas, pagamento 

de funcionários inexistentes, dentre outros atos de improbidade administrativa. 

Contudo, para que a sociedade evolua efetivamente de maneira sólida, com a 

materialização dos direitos estabelecidos em lei, necessário se faz que ocorra uma mudança de 

postura partindo da própria sociedade e, também, dos atores do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente, também integrantes da sociedade, no sentido de 

acompanhar de maneira responsável o orçamento público, possibilitando uma intervenção 

mais abrangente e eficaz. Para tanto, é preciso compreender, nas lições de Hélio Saul Mileski, 

que o “Estado é uma organização política-jurídica com a finalidade de realizar o bem público, 

com governo próprio, dentro de um determinado território” 83. 

Fica evidente, da definição de Estado acima transcrita, que o objetivo deste é realizar o 

bem público, com a satisfação do interesse público, razões pelas quais o Estado exercita o 

poder que lhe foi outorgado pelo povo por meio das competências constitucionalmente 

estabelecidas, com a realização de serviços e atividades, por meio dos órgãos componentes da 

estrutura administrativa, que realizam na maioria dos casos serviços de interesse público, tudo 

de acordo com as normas e princípios constitucionais estabelecidos. 

Para o exercício do seu mister, o Estado necessita de recursos financeiros e atividade 

                                                 
83 MILESKI, Hélio Saul. O Controle da Gestão Pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 

42. 
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financeira, que consiste na busca de meios materiais para suportar os recursos financeiros 

necessários para manutenção dos serviços e órgãos integrantes de sua estrutura administrativa, 

conforme explicitado por Mileski: 

 

Toda atividade desenvolvida para o atendimento do bem público necessita de uma 
grande soma de recursos financeiros. Assim, para suporte das despesas realizadas 
com a manutenção dos serviços e órgãos que lhes são próprios, o Estado necessita 
promover a busca de meios materiais – recursos financeiros – que envolve uma 
atividade de natureza patrimonial, denominando-se de atividade financeira do 
Estado.

 84 
 

Dessa forma, o Estado na busca de meios materiais com o fim de suportar as despesas 

realizadas com a satisfação do interesse público, ou seja, no exercício da atividade financeira, 

adquire os recursos públicos necessários com a cessão de recursos do patrimônio dos 

governados, na medida em que a atividade produtiva desenvolvida pelos entes públicos não é 

suficiente para a satisfação das necessidades públicas, pois, ainda de acordo com Mileski, “é a 

aquisição de dinheiro que constitui, precipuamente, a atividade financeira do Estado, que é, 

em síntese, um ente que arrecada e paga. É o maior criador e consumidor de riquezas”85. 

Nesse contexto, com a evolução relativa às garantias de direitos, começam a surgir 

novos problemas, na medida em que o Estado necessita buscar dentro dos recursos 

disponíveis, inclusive sempre com a criação de novas formas de arrecadação de recursos, 

meios de satisfação dos direitos estabelecidos em lei, com prioridade para a materialização 

dos chamados direitos fundamentais, ressaltando inclusive que a Constituição Federal é norma 

jurídica plenamente exigível, o que termina por retirar a anterior discricionariedade total do 

gestor público na aplicação das verbas orçamentárias disponíveis. 

Se essa exigibilidade plena das normas constitucionais, principalmente no que se 

refere à materialização dos direitos fundamentais, por um lado, garante à população o acesso a 

direitos antes sequer sonhados, por outro, faz surgir vários outros problemas, como o aumento 

de ações no judiciário com o objetivo de efetivar direitos formalmente existentes. Gustavo 

Binenbojm, em artigo intitulado Os direitos econômicos, sociais e culturais e o processo 

democrático86, apresentou de maneira bem objetiva a problemática referida, com o surgimento 

de novos direitos constitucionalmente estabelecidos: 

 

                                                 
84 MILESKI, Hélio Saul. Op. cit., p. 42. 
85 Ibidem. 
86 ORTIZ, Maria Helena Rodrigues (org.). Justiça social: uma questão de direito. Rio de Janeiro: DP&A 
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Aqui começam a surgir problemas seríssimos, dentre os quais a inundação do 
judiciário com demandas sociais, que antes se encontravam reprimidas ou reduzidas 
de forma muito tênue no plano da política. O judiciário se transforma no grande 
repositório das promessas não realizadas da modernidade. O problema é que o 
judiciário não se encontra aparelhado para responder a estas demandas e, mais do 
que isto, é necessário refletir se o judiciário é o locus de fato adequado para a 
discussão e para a tutela deste manancial de direitos sociais, econômicos e culturais.   

 

Dessa forma, com a intervenção do Judiciário na atividade financeira do Estado, 

surgem alguns problemas, como a dificuldade do magistrado em visualizar, após a análise de 

processos específicos, os recursos financeiros disponíveis para a materialização de direitos 

fundamentais, o que seria necessário no momento de alocar verba para a construção de uma 

maternidade não prevista no orçamento público, por exemplo. A dificuldade surge, portanto, 

levando em consideração a escassez de recursos para o atendimento de todos os direitos 

constitucionalmente garantidos, surgindo a necessidade da realização, por parte do gestor 

público ou mesmo por parte do Judiciário quando analisa as demandas sociais, do que a 

doutrina americana chama de “escolhas trágicas”, conforme explicação de Binenbojm: 

 

Em todas as situações em que há escassez de recursos e demandas ilimitadas, coloca-
se a questão da prioridade; do mesmo modo, as limitações orçamentárias e as 
limitações dos recursos existentes na própria sociedade demandam escolhas, o que 
na doutrina americana se chamaria de “escolhas trágicas” conforme a obra clássica 
dos professores Guido Calabrese e Philip Bobbit. Estas escolhas trágicas em países 
emergentes, em países em desenvolvimento se tornam ainda mais trágicas, num 
quadro em que poderíamos dizer que toda decisão relativa à alocação de recursos 
públicos leva, necessariamente, a uma decisão implícita de “desalocação”

 87. 
 

Nesse contexto, surge a necessidade de estudar o orçamento público, em conjunto com 

as políticas públicas, consideradas no presente momento como programa governamental, 

como ato de decisão, revestido de autoridade e com objetivo de realizar as disposições 

estabelecidas pela Constituição da República. 

 

2.1 ORÇAMENTO PÚBLICO: COMPREENSÃO GERAL 

 

Neste capítulo serão apresentadas as noções básicas de Administração Pública no 

Brasil, Orçamento Público na Constituição Federal, Princípios Orçamentários, Planejamento 

Orçamentário, Leis Orçamentárias e Orçamento Criança e Adolescente, tudo com o objetivo 

de compreender o orçamento público brasileiro, possibilitando, assim, a análise das políticas 

                                                                                                                                                         
Editora, 2004. p. 14. 
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públicas, especialmente as destinadas a concretizar os direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes. 

   

2.1.1 Administração Pública no Brasil 

 

Antes de adentrar no estudo específico do orçamento público, necessário se faz 

compreender a Administração Pública no Brasil. Para tanto, destaca-se que de acordo com o 

art. 1º da Constituição da República, o Brasil é um Estado Democrático de Direito, formado 

pela união indissolúvel da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, com o poder que 

emana do povo (art. 1°, parágrafo único), exercido por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos da Constituição. Destaque-se que representantes do povo são 

integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, considerados independentes e 

harmônicos entre si, nos termos do art. 2° da Carta da República. 

O Poder Legislativo federal é bicameral, ou seja, é composto pelo Senado Federal, 

representando os Estados e o Distrito Federal (art. 46, CF), e pelos Deputados Federais, 

representantes do povo (art. 45, CF). Já em âmbito estadual, municipal e distrital, o Poder 

Legislativo funciona no sistema unicameral, com o exercício pelos Deputados Estaduais, em 

âmbito estadual; pelos Vereadores, nos Municípios, e pelos Deputados Distritais, no Distrito 

Federal (arts. 27, 29 e 32, CF). 

Já o Poder Executivo federal é exercido pelo Presidente da República, que é o chefe de 

Estado e de governo, auxiliado pelos Ministros de Estado, eleito por voto direto e secreto, 

com um Vice-Presidente, para mandato de quatro anos. O Presidente da República tem como 

missão defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo 

brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil (arts. 76, 77, 78 e 82, 

CF). Em âmbito estadual e distrital, a chefia do Poder Executivo é exercida pelos 

Governadores (arts. 28 e 32, §2°, CF) e em âmbito municipal pelos Prefeitos (art. 29, I, CF).  

Acerca do estudo relativo ao orçamento público, importa destacar que cabe ao 

Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, nos termos do art. 48, incisos 

I e II, dispor sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas e plano 

plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e 

emissões de curso forçado. Fica claro que os Poderes Legislativo e Executivo devem 

materializar os ditames estabelecidos na Constituição da República, o que deve ser observado 

                                                                                                                                                         
87 Ibidem. 
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também em âmbito estadual e municipal, diante da aplicação simétrica da Carta Federal com 

relação aos entes federados. 

Por fim, ao analisar a administração pública no Brasil, importa destacar que o Poder 

Judiciário é composto pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a competência precípua de 

guardar a Constituição Federal (art. 102, caput, CF); pelo Conselho Nacional de Justiça, com 

competência básica de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, §4°, CF); pelo Superior Tribunal 

de Justiça, com competência precípua para uniformizar a interpretação das leis federais (art. 

105, III, alíneas 'a', 'b' e 'c', CF), bem como pelos tribunais especiais do Trabalho, Militar e 

Eleitoral, além dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça Estaduais (art. 92, CF). 

 

2.1.2 Orçamento Público na Constituição Federal 

 

Compreendida a noção geral de administração pública no Brasil, onde o poder 

Legislativo detém atribuições para dispor sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição 

de rendas e plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, 

dívida pública e emissões de curso forçado, com a sanção do Presidente da República, é 

importante conceituar orçamento público como sendo o meio que disciplina a atuação estatal, 

por um determinado espaço de tempo, isso em relação ao desempenho da atividade financeira 

exercida pelo Estado, com arrecadação, gastos e administração de recursos financeiros, 

revelando-se, de acordo com Hélio Saul Mileski, como “um instrumento autorizador para ser 

efetuada a arrecadação e limitador para a realização da despesa” 88. 

Porém, para fins de compreensão da importância do orçamento público, importa 

destacar que o primeiro orçamento que se tem notícia foi imposto ao Príncipe João (João 

Sem-Terra), na Inglaterra, no ano de 1215, ressaltando inclusive que, tradicionalmente, o 

orçamento tinha como função apenas o exercício de fiscalização por parte do organismo de 

representação (Parlamento), sobre o órgão de execução, ainda de acordo com as lições de 

Mileski 89. 

Ao invés de ter como principal função o exercício de controle pelo organismo de 

representação (Parlamento) em relação ao de execução (Executivo), atualmente o orçamento 

tem como objetivo, além de continuar a servir como mecanismo de controle, buscar uma 

                                                 
88 MILESKI, Hélio Saul. Op. cit., p. 44. 
89 Ibidem. 
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aproximação preliminar entre as receitas e despesas públicas, garantindo, teoricamente, o 

conhecimento por parte do gestor público acerca das receitas, o que serve de indicativo para a 

utilização como despesas, isso em razão da escassez de recursos e necessidade de aplicação 

das verbas públicas de acordo com as verdadeiras necessidades da população. Passa o 

orçamento a expressar, “em termos financeiros, um planejamento que envolve programas de 

governo, com projetos e atividades a serem desenvolvidos, dentro de um período de tempo 

determinado, convertendo-o num mecanismo essecial à Administração Pública” 90. 

Deve o orçamento público, portanto, buscar o melhor aproveitamento dos recursos 

financeiros públicos disponíveis, com a aplicação levando-se em consideração o melhor custo 

e benefício, eis que diante da maximização dos direitos garantidos na Carta da República, 

passou o Estado a necessitar de mais recursos para a satisfação dos interesses do povo ou 

mesmo otimizar os recursos existentes, o que na maioria das vezes não é possível, passando o 

orçamento público a ser um elemento fundamental para o planejamento governamental, 

considerado possivelmente como o principal instrumento de exercício de poder 

intervencionista, tudo de acordo com o já citado Mileski ao conceituar orçamento: 

 

(...) trata-se do principal instrumento de exercício do poder intervencionista na vida 
política, econômica e social do Estado, com influência na vida de cada cidadão. É 
por meio do orçamento público que o Estado pode proceder a uma redistribuição de 
renda, aumentando ou reduzindo a carga tributária. É pelo orçamento público que o 
Estado diz se vai colocar uma lâmpada no último poste, da última rua, da última vila 
da periferia ou se vai construir um palácio ou uma usina elétrica. Portanto, é 
inconteste o poder de influência intervencionista deste instrumento estatal chamado 
orçamento público.

 91 
  

Apresentadas as noções básicas acerca do orçamento público, restou evidenciar que a 

sistematização do mesmo formalmente retirou grande parcela da discricionariedade do 

administrador público, que muitas vezes era confundida com arbitrariedade, ficando claro, 

portanto, que a discricionariedade do administrador público deve ser utilizada de forma 

fundamentada e visando sempre o atendimento do interesse público, afinal, legalmente, a Lei 

de Orçamento conterá a discriminação da receita92 e despesa93 de forma a evidenciar a política 

                                                 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92 De acordo com Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., “denomina-se qualquer entrada de dinheiro nos cofres públicos 

de entrada ou ingresso, mas se reserva a denominação de receita pública ao ingresso que se faça de modo 
permanente no patrimônio estatal e que não esteja sujeito à condição devolutiva ou correspondente baixa 
patrimonial”. Manual de Direito Financeiro & Direito Tributário. 13ª Edição atualizada e aumentada. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999, p. 49.  

93 Ainda de acordo com Rosa Jr., citando Aliomar Baleeiro, despesa pública é “a aplicação de certa quantia em 
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econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da 

unidade, universalidade e anualidade, tudo de acordo com o art. 2° da Lei n° 4.320, de 17 de 

março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

A Constituição da República, por sua vez, entre os arts. 165 e 169, tratou dos 

orçamentos na esfera federal, com a disciplina válida, no que couber, para aplicabilidade em 

âmbito estadual, distrital e municipal, diante da aplicação simétrica dos referidos dispositivos 

constitucionais em relação aos entes federados. O art. 165, em seus incisos I a III, da Carta 

Federal, determina que leis de iniciativa do Poder Executivo devem estabelecer o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais94, ressaltando que a lei que 

instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 

para as relativas aos programas de duração continuada (art. 165, §1°, CF). 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na 

legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento (art. 165, §2°, CF), devendo o Poder Executivo publicar, até trinta dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária (art. 165, §3°, 

CF). 

Quanto à Lei Orçamentária Anual, importa destacar que a mesma compreende o 

orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto e, também, o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, 

bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público (art. 165, §5°, 

incisos I a III, CF). 

Delineado o orçamento público na Constituição Federal, com a conceituação formal de 

                                                                                                                                                         
dinheiro, por parte da autoridade ou agente público competente, dentro de uma autorização legislativa, para a 
execução de um fim a cargo do governo”. Manual de Direito Financeiro & Direito Tributário. 13ª Edição 
atualizada e aumentada. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 24.  

94 Apesar da análise superficial com relação ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual, importa destacar que tais conceitos serão abordados em item específico, diante da 
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alguns temas importantes, merece destaque o estudo dos princípios orçamentários, com o 

escopo de situar o leitor na análise do Orçamento Criança e Adolescente, possibilitando, 

assim, a concretização dos direitos infanto-juvenis. 

 

2.1.2.1 Princípios Orçamentários 

 

Para o exercício da democracia de forma efetiva em países de Constituição rígida e 

controle judicial da constitucionalidade e legalidade dos atos dos governantes, como é o caso 

do Brasil, imprescindível se torna a existência de disciplina da atividade financeira do Estado, 

que deve ter o seu poder exercido de acordo com princípios que limitam a atividade soberana, 

estudados pelo Direito Financeiro, ramo de Direito Público que tem os seus objetivos 

definidos por Aliomar Baleeiro, na obra Direito Tributário Brasileiro95: 

 

Direito Financeiro abrange todas as normas jurídicas pertinentes à atividade exercida 
pelas pessoas de Direito Público, – inclusive, hoje, até as de ordem internacional, – 
para obtenção e emprego de recursos necessários ao desempenho de suas 
atribuições. Por força de compreensão abarca o imenso campo dos tributos, mas 
também o das rendas não tributárias, o dos empréstimos, o das despesas públicas, o 
do orçamento e, a meu ver, o da criação da moeda fiduciária. 

  

Nessa perspectiva, diante da necessidade do presente estudo estar caucada apenas em 

noções básicas com relação ao Direito Financeiro96, seguem objetivamente em pequenos 

tópicos os conceitos dos principais princípios relativos à atividade financeira do Estado97, que 

são os seguintes: princípio da exclusividade, programação, equilíbrio orçamentário, 

anualidade, universalidade, legalidade e transparência. Ressalte-se, por oportuno, que a 

realização dos referidos princípios tem como objetivo evitar o abuso de poder, bem como 

restringir o arbítrio dos governantes, maximizando, assim, os recursos públicos disponíveis 

para a efetivação da Constituição da República. 

 

 

                                                                                                                                                         
importância da apropriação de tais conceitos. 

95 MILESKI, Hélio Saul. Op. cit., p. 44. 
96 Isso em razão de o objetivo do estudo ser voltado para a concretização de políticas públicas da infância e 

juventude, o que passa, consequentemente, pelo estudo dos princípios orçamentários. 
97 A classificação segue indicação de José Afonso da Silva, indicada na seguinte obra: SILVA, José Afonso da. 

Orçamento - Programa no Brasil. São Paulo: RT, 1973. p. 104. Ressalte-se que foram selecionados apenas 
alguns princípios, de acordo com o objetivo de analisar as políticas públicas infanto-juvenis, objeto do 
presente estudo. 
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2.1.2.1.1 Princípio da Exclusividade 

 

De acordo com o §8º, art. 165 da Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual não 

conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na 

proibição à autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de 

crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei, ficando claro, portanto, de 

acordo com o dispositivo constitucional referido, representativo do princípio da exclusividade, 

que não é possível incluir na lei orçamentária matérias alheias ao conteúdo financeiro relativo 

ao orçamento. 

De acordo com o Princípio da Exclusividade, não pode o legislador incluir na lei 

orçamentária matérias relativas a questões jurídicas diversas, além das exclusivas de cunho 

financeiro. Assim, por expressa vedação constitucional é impossível ser incluída na lei 

orçamentária matéria relativa ao planejamento urbano de determinada cidade, por exemplo, 

com a autorização para a construção de determinados imóveis em área considerada de 

proteção ambiental, o que poderia ser interessante para o legislador, com o fito de desviar a 

atenção da população, já que a lei orçamentária não é, na maiorida das vezes, objeto de 

controle por parte da população. 

 

2.1.2.1.2 Princípio da Programação 

 

O referido princípio apresenta-se como resultado das funções de planejamento e 

gerência, que devem ser realidade no orçamento-programa, ressaltando, ainda, que de acordo 

com as lições de José Afonso da Silva, no conceito de programação deve existir dois 

elementos, quais sejam, os objetivos e os meios, definidos pelo referido autor da seguinte 

forma: 

 

Objetivo é cada bem ou serviço que as entidades públicas se propõem a colocar à 
disposição da comunidade no cumprimento de suas finalidades para satisfazer as 
necessidades coletivas. Meios são os serviços que a entidade presta a si mesma para 
servir de apoio à produção de bens ou serviços em favor da coletividade.

 98  
    

Apenas para apresentar de forma exemplificativa o princípio da programação no 

ordenamento jurídico brasileiro, importa reportar ao inciso I, do art. 5° da Lei Complementar 

                                                 
98 SILVA, José Afonso da. Orçamento - Programa no Brasil. São Paulo : RT, 1973. p. 113. 
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n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que ao apresentar os 

requisitos para o projeto da lei orçamentária anual, determina que no referido projeto deve 

conter, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os 

objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4° da LRF99. 

 

2.1.2.1.3 Princípio do Equilíbrio Orçamentário 

 

A ideia de equilíbrio orçamentário é inerente à preocupação do gestor público em 

manter as receitas sempre suficientes aos anseios da população no que se refere à 

acessibilidade aos direitos garantidos, tendo em conta que, ao contrário do setor privado, a 

administração pública deve verificar as despesas imprescindíveis para o cumprimento dos 

deveres constitucionais e, em seguida, ajustar a receita ao necessário para arcar com as 

despesas referidas, conforme bem ressaltou Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.: 

 

O Estado tem como objetivo, no exercício de sua atividade financeira, a realização 
de seus fins, pelo que procura ajustar a receita à programação de sua política, ou 
seja, a despesa precede a esta. Tal ocorre porque o Estado cuida primeiro de 
conhecer as necessidades públicas ditadas pelos reclamos da comunidade social, ao 
contrário do que acontece com o particular, que regula suas desesas em face de sua 
receita.  

 

Fica claro, portanto, que não pode ser regra na Administração Pública a utilização ao 

recurso dos empréstimos sempre que a receita não seja suficiente para suprir as despesas, mas 

sim otimizar a busca por receitas, de acordo com a programação de materialização de direitos, 

em obediência ao princípio do equilíbrio orçamentário, referido pela Constituição da 

República ao estabelecer, nos incisos II e III, do art. 167, a vedação a realização de despesas 

ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, 

bem como a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 

capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 

finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 

Ainda quanto ao Princípio do Equilíbrio Financeiro, o §1° do art. 1° da Lei de 

Responsabilidade Fiscal estabece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 

planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 

                                                 
99 Integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas 

metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e 
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 
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equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas 

e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 

despesas com pessoal, dentre outras formas de efetivar uma ação planejada e transparente. 

 

2.1.2.1.4 Princípio da Anualidade 

 

O Princípio da Anualidade é utilizado no âmbito do direito tributário como requisito 

para a cobrança de tributos num dado exercício, ou seja, somente podem ser cobrados tributos 

legalmente previstos no ano seguinte ao estabelecimento da lei instituidora. Também pode ser 

estudado em âmbito de direito orçamentário, considerado como o lapso temporal de vigência 

da lei orçamentária, sendo esta última abordagem aplicável ao presente estudo. 

Portanto, sob o prisma orçamentário, o Princípio da Anualidade determina que a 

autorização para efetuar despesas e receitas somente é válido em um espaço temporal de um 

ano, com a ressalva de que novas despesas e receitas devem ser tratadas em nova lei 

autorizativa, tudo de acordo com o art. 165, III, da Constituição da República. 

 

2.1.2.1.5 Princípio da Universalidade 

 

Ao tratar da reunião dos orçamentos, disciplinando que a lei orçamentária anual 

compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público; o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e, também, o orçamento 

da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 

Poder Público, o §5° do art. 165, da Carta Federal, obriga que conste do orçamento todas as 

receitas e despesas do Poder Público, em valores integrais, sem dedução de qualquer natureza, 

retratando, assim, o Princípio da Universalidade. 

Na legislação infraconstitucional, o Princípio da Universalidade é literalmente previsto 

na Lei n° 4.320/64, que disciplina, em seu art. 2°, que a Lei do Orçamento conterá a 

discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o 

programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e 

anualidade, ressaltando que o primeiro, ou seja, o princípio da unidade, já não mais significa a 
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necessidade de elaboração de documento único no âmbito de cada ente governamental, mas 

sim a necessidade de unidade política orçamentária de acordo com uma unidade de orientação 

política, conforme destacou Mileski: 

 

(...) na atualidade, já há consenso de que a unidade orçamentária realiza-se pela 
unidade de política orçamentária, pela unidade de objetivos a serem atingidos, pela 
unidade operativa decorrente da uniformidade das estruturas orçamentárias, tendo 
em vista que o princípio, na concepção do orçamento-programa, não se preocupa 
com a unidade documental; ao contrário, desdenhando-a, postula que tais 
documentos orçamentários se subordinem a uma unidade de orientação política, 
numa hierarquização unitária dos objetivos a serem atingidos e na uniformidade de 
estrutura do sistema integrado.

 100 
 

Em resumo, o Princípio da Universalidade prevê a necessidade de constar na lei de 

orçamento todas as despesas e todas as receitas do poder público, em sua totalidade, sem 

nenhuma dedução, isso em relação a cada unidade política. 

 

2.1.2.1.6 Princípio da Legalidade 

 

O Princípio da Legalidade pode ser considerado o gênero dos quais todos os outros 

princípios são espécies, pois de acordo com o estabelecio no art. 37, caput, da Carta Federal, 

que dispõe sobre a Administração Pública, esta deve obedecer, dentre outros, ao princípio da 

legalidade, ficando clara a necessidade do estabelecimento de leis de iniciativa do Poder 

Executivo disciplinando o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais. 

Portanto, é requisito de validade orçamentária a obediência à estrita legalidade, pois, 

de acordo com Eduardo Marcial Ferreira Jardim, “cabe à lei, e tão somente à lei, a tarefa de 

estabelecer objetivamente a faixa de atuação da Administração Pública no tocante à matéria 

inserta no Sistema Financeiro, consoante sua constitucionalização plasmada na Carta 

promulgada em outubro de 1988”101. 

 

2.1.2.1.7 Princípio da Transparência 

 

Por fim, o Princípio da Transparência estabelece a necessidade da ampla divulgação 

                                                 
100 MILESKI, Hélio Saul. Op. cit., p. 44. 
101 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de direito financeiro e tributário. 4 ed. Reformulada. São 

Paulo: Saraiva, 1999, p. 27. 
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com relação aos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas 

e o respectivo parecer prévio; ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao 

Relatório de Gestão Fiscal, bem como de versões simplificadas desses documentos, 

ressaltando o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal que essa divulgação é considerada 

instrumento de transparência da gestão fiscal, daí a necessidade de ser dada ampla divulgação, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público. 

De acordo com a lei, portanto, é norma cogente a materialização do Princípio da 

Transperência, sendo garantida, inclusive, a transparência mediante o incentivo à participação 

popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão 

dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público e, também, a 

adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão 

mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União, com a disponibilização a 

qualquer pessoa física ou jurídica das informações referentes às despesas e receitas, tudo nos 

termos dos incisos I, II e III, do parágrafo únido, art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

2.1.2.2 Planejamento Orçamentário 

 

Como ocorre em uma casa de família organizada, onde os recursos são limitados e as 

necessidades são cada dia maiores, o planejamento se apresenta como imprescindível para a 

aplicação dos recursos de acordo com os interesses de todos os membros da família, podendo 

tal raciocício ser utilizado, também, para qualquer atividade humana, principalmente no que 

se refere a bens e serviços e, ainda mais, quando se trata de dinheiro público. Assim, diante da 

imprescindibilidade de planejamento orçamentário, o legislador constituinte estabeleceu em 

seu art. 174 que o Estado deve exercer, como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, em obediência ao princípio da estrita legalidade, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado. 

Sendo assim, o planejamento por disposição constitucional se mostra como 

imprescindível, como proposta técnica relativa às previsões de despesas e busca de receitas, 

tudo com o objetivo de executar as políticas necessárias, com a maximização em termos 

quantitativos e qualitativos dos recursos disponíveis, de modo a reduzir as desigualdades 
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sociais e implementar os  objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, definidos 

no art. 3° da Constituição Cidadã. Ressalte-se, porém, que a autonomia – política, 

administrativa e financeira – entre os entes federados, termina por dificultar a conciliação de 

um sistema harmônico e integrado de planejamento, isso considerando a possibilidade de 

rivalidade entre os entes federados, na busca de avanço industrial, por exemplo, com a 

concessão de incentivos para a instalação de empresas em suas áreas territoriais, o que dá 

início em muitos casos ao que se chama de guerra fiscal. 

Pela leitura do texto constitucional, em seu art. 174, §4°, ao estabelecer que “a lei 

estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o 

qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento”, bem 

como analisar a prática, onde na verdade existe uma rivalidade entre os Estados na busca por 

recursos financeiros perante o Governo Federal, sem a preocupação com o desenvolvimento 

regional, infelizmente se percebe que a efetivação do referido dispositivo constitucional, que 

prevê a necessidade de desenvolmento nacional equilibrado, ainda não passou de formalismo 

constitucional para a prática entre os entes federados, principalmente no que se refere aos 

Municípios. 

Especificamente com relação ao planejamento relativo aos direitos infanto-juvenis, 

existe a peculiaridade estabelecida no art. 88, inciso I, do Estatuto da Criança e Adolescente, 

que estabelece como diretriz da política de atentimento a municipalização, que significou 

formalmente a retirada de parcela de poder da União e Estados em favor dos Municípios, que 

são entes autônomos da Federação brasileira, responsáveis pela execução e coordenação dos 

programas garantidores dos direitos das crianças e adolescentes. Ressalte-se, ainda, que as 

políticas públicas nessa área devem ser controladas e elaboradas com a participação 

obrigatória da população, através de entidades representativas, denominadas Conselhos de 

Direitos das Crianças e Adolescentes, nos termos do art. 88, inciso II, do ECA. 

Os CMDCAs, de acordo com o art. 88, inciso II, do ECA, são 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, ficando 

claro que os Conselhos de Direitos detém atribuição de deliberar e controlar as ações relativas 

aos direitos infanto-juvenis, em nível federal, estadual e municipal, sendo que a falta de 

planejamento em âmbito municipal tem se mostrado como um dos grandes emprecilhos para a 

materialização dos direitos das crianças e adolescentes, como se verifica com as lições de 

Mileski: 
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(...) a experiência brasileira em matéria de planejamento é relativamente sólida, pelo 
menos no que diz respeito ao âmbito federal e a alguns Estados da federação. 
Contudo, o mesmo não se pode dizer da administração municipal. A precariedade 
municipal em matéria de planejamento é muito grande. À exceção de uns poucos 
Municipios (algumas capitais), nos demais o planejamento é praticamente 
inexistente. O fato de a administração municipal não atuar com base em um 
planejamento ocasiona dificuldades de toda a natureza, obstaculizando a tomada de 
decisões no tocante à adoção de programas adequados à satisfação de suas 
necessidades, com seus parcos recursos sendo utilizados em projetos que nem 
sempre atendem aos interesses da coletividade local.

 102 
 

Fica claro que a falta de planejamento em relação às políticas públicas infanto-juvenis, 

principalmente em âmbito municipal, onde a ausência de planejamento é regra, ocasiona a 

aplicação dos recursos já escassos em projetos que não atendem aos interesses prioritários das 

crianças e adolescentes, em afronta direta às diretrizes estabelecidas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, entre os arts. 4° ao 10°, onde, de acordo com Mileski, está 

“estipulado um sistema de controle rígido, com aplicação das sanções administrativas e penais 

pelo seu descumprimento, que pode, pelo efeito das sanções previstas, implementar o salutar e 

necessário hábito do planejamento no âmbito municipal, tornando-o uma prática 

permanente”103. 

Portanto, de acordo com a evolução da função orçamentária do Estado brasileiro, 

especialmente no que se refere à constitucionalização do planejamento, tratado inclusive em 

detalhes pela legislação infraconstitucional, o planejamento formalmente já é um processo 

contínuo imprescincível para a aplicação dos recursos públicos nas mais variadas áreas, 

especialmente na garantia de direitos infanto-juvenis, isso diante da escassez de recursos e 

necessidades cada dia mais presentes de garantir direitos, o que somente será possível com 

uma efetiva participação da sociedade no planejamento, deliberação e controle das políticas 

públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes, o que será possível com a 

implementação dos Planos de Ação e Aplicação dos direitos infanto-juvenis. 

 

2.1.2.2.1 Plano de Ação e Plano de Aplicação 

 

Especificamente em relação aos direitos das crianças e adolescentes foi instituído pelo 

legislador o Fundo da Criança e do Adolescente (FIA)104, composto por recursos financeiros 

                                                 
102 MILESKI, Hélio Saul. Op. cit., p. 53/54. 
103 Ibidem. 
104 Toda a conceituação relativa ao Fundo da Infância e da Adolescência será analisada em capítulo específico, 

quando o assunto tratado for especificamente o Orçamento Criança e Adolescente – OCA. 
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destinados ao atendimento das políticas, programas e ações voltadas para a concretização dos 

direitos das crianças e adolescentes, distribuídos de acordo com a deliberação dos Conselhos 

de Direitos, nos diferentes níveis de governo, com a ressalva de que o planejamento relativo à 

captação e destinação de recursos do FIA ocorre de acordo com o Plano de Ação e Plano de 

Aplicação. 

O Plano de Ação é mais abstrato que o Plano de Aplicação, ou seja, é o documento que 

define os objetivos e metas da política de atendimento infanto-juvenil, de acordo com as 

deliberações do Conselho de Direitos respectivo, devendo no referido documento ser 

especificadas as prioridades de determinada comunidade, com a inclusão de todas as 

necessidades do público infanto-juvenil de determinado município, por exemplo. Assim, no 

Plano de Ação deve o Conselho de Direito deliberar, por exemplo, que uma política pública de 

apoio à recuperação de dependentes químicos em determinada comunidade é mais importante 

que outra que visa conscientizar os adolescentes acerca das consequencias de uma gravidez 

precoce, o que pode não ser uma realidade em outra comunidade, onde a prioridade seria a 

concretização de uma política pública de esporte e lazer, tendo em vista que as outras áreas já 

estão sendo atendidas. 

Já o Plano de Aplicação, de acordo com Públio Caio Bessa Cyrino e Wilson Donizeti 

Liberati “nada mais é do que a distribuição dos recursos para as áreas consideradas prioritárias 

em relação aos objetivos políticos fixados pelo Conselho. É o “orçamento” do Fundo, o qual 

integra o orçamento geral da entidade a que esteja vinculado”105. Portanto, para deliberar 

acerca do Plano de Aplicação, deve o Conselho de Direitos ter prévio conhecimento das 

possíveis fontes de receitas orçamentárias, com o escopo de informar à Administração Pública 

as deliberações do Conselho de Direitos, no que se refere às necessidades da política de 

atendimento infanto-juvenil. 

Em uma comparação simples, pode-se afirmar que o Plano de Ação, de natureza 

política, é um documento indicativo das necessidades gerais das crianças e adolescentes que 

deverão ser beneficiadas com a concretização da política de atendimento e, por outro lado, o 

Plano de Aplicação, de natureza técnica, é um documento mais complexo e completo de 

planejamento, onde o Conselho de Direitos, após tomar conhecimento da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, delibera quais as políticas públicas que deverão ser incluídas na Lei 

Orçamentária Anual, indicando as fontes de receita, de acordo com os recursos previstos na 

                                                 
105 CYRINO, Públio Caio Bessa. LIBERATI, Wilson Donizete. Conselhos e fundos no estatuto da criança e 

do adolescente. Malheiros Editores: São Paulo, 2003. p. 225/226.  
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LDO, ressaltando que a liberação de recursos existentes no FIA ocorrerá de acordo com o 

Plano de Aplicação, com aprovação pelo Chefe do Executivo, nos termos do art. 71 do 

Decreto-lei n° 200/67 e art. 165, §5°, I, da CF. 

 

2.1.3 Leis Orçamentárias 

 

A Constituição da República prevê, em seu art. 165, três leis orçamentárias, de 

iniciativa do Executivo, que são as seguintes: a que institui o plano plurianual, a de diretrizes 

orçamentárias e a que aprova o orçamento anual, ressaltando, porém, que em razão do caráter 

temporário das referidas leis, bem como das peculiaridades da forma legislativa, cabe ao 

Chefe do Executivo remeter ao Legislativo os respectivos projetos de lei, para análise nos 

momentos definidos em lei. 

 

2.1.3.1  Plano Plurianual ou Orçamento Plurianual 

 

A ideia de orçamento está ligada à programação que deve ser realizada pelo gestor 

público com o fim de organizar suas receitas de acordo com as despesas necessárias para 

atender aos anseios da sociedade, de acordo com a política governamental. Ocorre que 

atualmente a necessidade de programação econômica em diversos setores, bem como a 

complexidade dos problemas que devem ser solucionados pelo Estado a curto, médio e longo 

prazo, tornou evidente o fato de que a existência apenas do orçamento anual já não bastava 

para assegurar a efetivação dos direitos dos quais o estado é devedor, surgindo, assim, a 

necessidade do estabelecimento de um plano plurianual, conceituado por Hélio Saul como 

“um instrumento técnico de planejamento essencial à política orçamentária do Estado, vez que 

orienta a elaboração dos demais planos e programas de governo, na qual se incluem as 

diretrizes orçamentárias e orçamento anual, com um período de validade de 4 anos”106.  

Por disposição constitucional (art. 165, §1°) a lei que instituir o plano plurianual deve 

estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital107 e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada, ressaltando que o referido dispositivo constitucional é 

                                                 
106 MILESKI, Hélio Saul. Op. cit., p. 54. 
107 O art. 12, §§ 1° ao 6°, da Lei n° 4.320/64, disciplinam as chamadas “Despesas de Capital”, ressaltando que as 

mesmas compreendem investimentos, inversões financeiras e transferências de capital, devidamente 
conceituadas nos referidos dispositivos legais. 
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válido, também, na seara estadual, distrital e municipal, o deixa clara a imprescindibilidade de 

previsão no Plano Plurianual de qualquer investimento, sob pena de declaração da ilegalidade 

e, consequentemente, improbidade do gestor público ao não cumprir o estabelecido no art. 37 

da Carta Federal, de acordo com as lições de Mileski: 

 

(...) Como o texto constitucional (art. 167, §1°) não autoriza a realização de 
investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, sem prévia inclusão 
no Plano Plurianual, isso significa dizer que todo o investimento público, para ter 
início, tem de estar incluído no Plano Plurianual. Em complemento a essa norma, o 
legislador colocou a salutar exigência de também integrarem o Plano Plurianual as 
despesas decorrentes das despesas de capital previstas. É sabido que, de qualquer 
investimento realizado resultam despesas de manutenção e de pessoal permanentes, 
sendo, por isso, importante que tais despesas também integram o Plano Plurianual.108 

 

Um dos grandes problemas relativos ao Plano Plurianual no ordenamento jurídico 

brasileiro é a omissão constitucional do Poder Legislativo, com relação ao cumprimento no 

art. 165, §9°, inciso I, que determina a edição de lei complementar dispondo sobre o exercício 

financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de 

diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, o que evidencia a falta de compromisso 

dos integrantes dos Poderes Legislativo com o planejamento orçamentário, eis que passados 

mais de vinte anos da entrada em vigor da Constituição Federal o referido dispositivo 

constitucional ainda não foi regulamentado. 

Por outro lado, enquanto perdurar a omissão do Legislativo, o Plano Plurianual é 

regido pelo art. 35, §2°, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao determinar 

que até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, incisos I e II, o 

projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do 

mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento 

do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão 

legislativa, com aplicação nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com a 

simetria constitucional. Ressalte-se, ainda, que em razão da omissão ao cumprimento do art. 

165, §9° da Constituição Federal, por parte do Legislativo federal, continua a reger o Plano 

Plurianual a Lei 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. 

Fica claro, portanto, que o Projeto de Plano Plurianual, de iniciativa do Chefe do 

                                                 
108 MILESKI, Hélio Saul. Op. cit., p. 54/55. 
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Executivo, deve ser encaminhado ao Poder Legislativo até quatro meses antes do 

encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato (31 de agosto de 2013 – mandato 

2013/2016109), devendo o Legislativo devolver para sanção até o encerramento da sessão 

legislativa (15 de dezembro de 2013 – mandato 2013/2016), ficando claro que a vigência do 

Plano Plurianual em relação ao mandato que se inicia em 1° de janeiro de 2013, começa a 

viger no 2° ano do mandato do Chefe do Executivo, no caso, em 1° de janeiro de 2014, 

perdurando até 2017, daí a importância do Plano Plurianual que, juntamente com o orçamento 

fiscal e o orçamento de investimento das estatais, em âmbito federal, visa reduzir as 

desigualdades inter-regionais, segundo o critério populacional (§7° do art. 165, CF). 

 

2.1.3.2  Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, referida pela Constituição Federal em seu art. 165, 

inciso II, apresenta-se como instrumento complementar para o planejamento governamental e 

tem como objetivo estabelecer um conjunto de princípios e normas de procedimento, com a 

fixação de prioridades na conformidade do plano plurianual e com o escopo de orientar a 

elaboração do orçamento anual, o que possibilita uma participação maior do Poder Legislativo 

no planejamento orçamentário, como bem esclarecido por Mileski: 

 

(...) as diretrizes orçamentárias, como fator de planejamento, possibilitam uma 
participação mais efetiva do Poder Legislativo no sistema orçamentário, ampliando a 
sua atuação de autorizador e controlador, na medida em que lhe dá uma maior 
integração no processo orçamentário, dando-lhe condições de estabelecer princípios 
e normas que orientem a elaboração do orçamento anual a ser proposto pelo Poder 
Executivo.

 110 
 

Deve o Poder Legislativo, portanto, de acordo com o art. 165, §2° da norma 

constitucional, apresentar as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo 

as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, bem como orientação para a 

elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre as alterações na legislação tributária, 

com o estabelecimento da política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

Ressalte-se, por oportuno, que o referido dispositivo constitucional é aplicável aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, em razão da simetria constitucional. 

                                                 
109 O mandato de 2013/2016 será utilizado apenas exemplificativamente, eis que é o próximo a ser considerado 

como parâmetro para a votação do Plano Plurianual. 
110 MILESKI, Hélio Saul. Op. cit., p. 56. 
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Importa considerar, também, que além do estabelecido na Constituição Federal, deve a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias cumprir as determinações do art. 4° da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), o que indica uma maior 

importância no planejamento governamental, com a preocupação, também por parte do 

Legislativo, em equilibrar as despesas e receitas, com a indicação das normas para o controle 

de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos públicos. Com o 

objetivo de cumprir com as metas da lei de diretrizes orçamentárias, merece destaque a 

exigência do Anexo de Metas Fiscais, que deve seguir juntamente com a LDO, em que serão 

apresentadas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se 

referirem e para os dois seguintes (art. 4°, §1°, LRF). 

Contudo, a existência apenas formal da LDO, tendo em vista a inexistência efetiva da 

referida lei em vários Estados e na maiorida dos municípios, temina por prejudicar o 

planejamento orçamentário, deixando o Executivo sem parâmetros reais para a elaboração do 

Orçamento Anual. Assim, devem os entes federados, especialmente os municípios, em razão 

da municipalização da política infanto-juvenil, investir no aperfeiçoamento dos seus 

servidores com o escopo de otimizar as recursos públicos disponíveis e garantir a 

materialização dos direitos dos quais é credora toda a sociedade, especialmente a sociedade 

infanto-juvenil. 

Por fim, da mesma forma que o Plano Plurianual, também a LDO não foi disciplinada 

nos termos do art. 165, § 9º, inciso I, da Constituição da República, estando em vigor ainda o 

art. 35, §2°, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determina o 

encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias até oito meses antes do 

encerramento do exercício financeiro (15 de abril) e devolvido para sanção até o encerramento 

do primeiro período da sessão legislativa (30 de junho), ressaltando-se, também, que a LDO 

deve ser votada anualmente, mesmo diante da necessidade de previsão para o exercício a que 

se referirem e para os dois seguintes (art. 4°, §1°, LRF). 

 

2.1.3.3 Lei Orçamentária Anual ou Orçamento Anual 

 

A estrutura de planejamento orçamentário estabelecida na Constituição da República 

(art. 165, incisos I, II e III), pressupõe a existência do Plano Plurianual, objetivando a 

apresentação das políticas e metas de governo; da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o 
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escopo de apresentar o conjunto de princípios e normas de procedimento, com a definição das 

prioridades referidas pelo Plano Plurianual e orientação para a elaboração do Orçamento 

Anual e, por fim, da Lei Orçamentária Anual, que se apresenta como instrumento de execução 

do planejamento governamental, ou seja, “é o elemento técnico que estabelece os meios para a 

realização dos fins estipulados nos planos de governo – previsão de recursos financeiros e sua 

utilização para o alcance das metas e objetivos planejados”111. 

De acordo com a Carta Federal (art. 165, §5°, incisos I a III), a Lei Orçamentária 

Anual, aplicável em razão da simetria constitucional aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, compreenderá: a) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público; b) o orçamento de investimento das empresas em que a União, 

direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e, c) o 

orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 

Poder Público. Fica claro, assim, que a Lei Orçamentária Anual é composta por três 

orçamentos, acima descritos, ressaltando que diante da omissão legislativa (art. 165, §9°, 

inciso I), continua a Lei n° 4.320/64 a disciplinar a LOA no que não for conflitante com a 

Constituição Federal. 

Assim, nos termos do art. 2° da Lei n° 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a 

discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o 

programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios orçamentários, devendo integrar o 

Orçamento Anual o Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo; 

Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do 

Anexo nº. 1, referido pela Lei n° 4.320/64; Quadro discriminativo da receita por fontes e 

respectiva legislação e, por fim, o Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 

Administração (art. 2°, §1°, incisos I a IV). 

Em razão da importância do tema, a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre os arts. 5° 

ao 10°, estabeleceu que o projeto da LOA deve ser elaborado de forma compatível com o 

plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da própria RLF, 

apresentando, inclusive, normas relativas à execução orçamentária e cumprimento de metas, 

ressaltando o art. 8° que até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que 

dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 

                                                 
111 Ibidem, p. 59. 
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4o, da LRF, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de 

execução mensal de desembolso. 

A iniciativa do projeto de Lei Orçamentária Anual é do Poder Executivo (art. 165), 

devendo o referido Poder, em obediência ao Plano Plurianual e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, elaborar a proposta orçamentária e encaminhar ao Legislativo até quatro meses 

antes do encerramento do exercício financeiro (31 de agosto). Cabe ao legislativo, por sua 

vez, devolver para a sanção o projeto de lei votado até o encerramento da sessão legislativa 

(15 de dezembro), tudo de acordo com o art. 165, §9° da CF e art. 35, §2°, III, do ADCT112. 

Compreendidas as ideias do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 

Lei Orçamentária Anual, com o objetivo de garantir a efetivação dos direitos das crianças e 

adolescentes estabelecidos na Constituição Federal e regulamentados pelo Estatudo da 

Criança e Adolescente, necessário estudar especificamente o que a doutrina denomina 

Orçamento Criança e Adolescente (OCA), com vias a inserir o mesmo, com prioridade 

absoluta, nos orçamentos públicos da União, Estados, Distrito Federal e, especialmente, dos 

Municípios, considerando a municipalização do antendimento infanto-juvenil (art. 88, I, 

ECA). 

 

2.1.4 Orçamento Criança e Adolescente (OCA) 

 

Analisadas as noções gerais acerca de orçamento público e suas peculiaridades, 

importa destacar que os atores do Sistema de Garantia de Direitos devem promover uma 

articulação para organizar a montagem do que a doutrina chama de Orçamento Criança e 

Adolescente (OCA), eis que somente quando a prioridade absoluta garantida às crianças e 

adolescentes na Constituição Federal estiver materializada nas leis orçamentárias, é que 

poderá se pensar em efetivação das políticas públicas infanto-juvenis. 

Dessa forma, os direitos fundamentais das crianças e adolescentes à garantia, proteção 

e defesa devem necessariamente ser efetivados através de políticas públicas, com a destinação 

de recursos de forma específica, o que se dá através do Fundo da Infância e Adolescência, que 

deve ser tratado como Orçamento Criança e Adolescente, com prioridade absoluta, ou seja, ao 

                                                 
112 De acordo com o art. 166, §8° da Constituição Federal, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou 

rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 
legislativa. Fica claro, portanto, que a ausência de aprovação da Lei Orçamentária Anual deixa a gestão 
pública praticamente insustentável, diante da necessidade de autorização legislativa para a utilização de 
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elaborar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, 

deve o Chefe do Executivo ponderar os valores objeto de defesa constitucional e encaminhar 

ao Legislativo os projetos de lei de modo a efetivar os direitos infanto-juvenis. 

 

2.1.4.1 Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) 

 

2.1.4.1.1 Conceito 

 

Após a análise do orçamento público, conceituado como o meio que disciplina a 

atuação estatal, por um determinado espaço de tempo, isso em relação ao desempenho da 

atividade financeira exercida pelo Estado, com arrecadação, gastos e administração de 

recursos financeiros, importa destacar que em razão das peculiaridades das crianças e 

adolescentes, bem como com a ausência de proteção estatal histórica aos seus direitos, a 

Constituição Federal garantiu a prioridade absoluta quanto à materialização dos direitos 

constitucionais infanto-juvenis (art. 227, CF). Portanto, para a efetiva prioridade absoluta era 

necessária uma destinação diferenciada de recursos e a criação de uma forma real de controle 

de aplicação das verbas nas políticas públicas garantidoras dos direitos infanto-juvenis, o que 

se fez com o estabelecimento do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), considerado de 

caráter obrigatório, de acordo com as lições de Wanderlino Nogueira Neto113: 

 

O Estatuto, por força dos artigos citados114, determina a obrigatoriedade da criação 
desses fundos especiais, nos três níveis da Federação, sob pena de se fazer exigível 
tal, por via judicial; caso a União, Estados (e Distrito Federal) e Municípios não os 
criem, no prazo estabelecido. Isto é, o Ministério Público poderá ajuizar ação civil 
pública, requerendo uma “obrigação de fazer”, com multa por inadimplência, nos 
termos do art. 208 a 224 do Estatuto multicitado. 

 

Nesse diapasão, importa destacar que excepcionalmente a Lei n° 4.320/64115 prevê a 

possibilidade de criação de fundos especiais com o objetivo de vincular o produto de receitas 

especificadas por lei à realização de determinados objetivos e serviços, sendo facultada a 

adoção de normas peculiares de aplicação (art. 71). Surge, assim, dessa autorização legal a 

                                                                                                                                                         
recursos mediante créditos especiais ou suplementares. 

113 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 67. 
114 O texto faz referência ao artigo 88, inciso IV e 259, parágrafo único, ambos do Estatuto da Criança e 

Adolescente. 
115 Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
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ideia do FIA, que é composto por recursos financeiros destinados ao atendimento das 

políticas, programas e ações voltadas para a concretização dos direitos das crianças e 

adolescentes, distribuídos de acordo com a deliberação dos Conselhos de Direitos, nos 

diferentes níveis de governo. 

A previsão legal de criação do Fundo da Infância e Adolescência, nos diferentes níveis 

de governo, está estabelecida no art. 88, IV, do Estatuto da Criança e Adolescente, que define 

como política de atendimento infanto-juvenil a manutenção de fundos nacional, estaduais e 

municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, o 

que facilitou a aplicação dos recursos aos fins especificamente destinados, não se confundindo 

com outras receitas, como explicitado por Wilson Donizeti Liberati ao comentar as vantagens 

de implantação do FIA: 

 

Com a implantação dos Fundos, todos os recursos destinados pelo executivo 
(dotação orçamentária própria) quanto aos repassados pelas entidades da federação, 
assim como doações, multas administrativas e judiciais próprias da Justiça da 
Infância e Juventude, enfim todos os ingressos em dinheiro destinados aos 
programas e políticas ligados ao atentimento das crianças e jovens, deverão ser 
alocados, depositados no respectivo fundo – municipal, estadual ou nacional. Dessa 
forma, com a implantação do Fundo Especial, esses valores não irão se confundir 
com as outras receitas, pois as receitas destinadas ao fundo serão sempre específicas 
e especificadas, com destinação certa. Assim, a sociedade irá controlar, através do 
respectivo Conselho, a aplicação do dinheiro, pois cada centavo só será liberado 
mediante deliberação do órgão colegiado, através do plano de aplicação.

 116 
 

Fica claro, portanto, que formalmente foram criadas as formas de aplicação e controle 

dos recursos financeiros destinados à aplicação em políticas públicas que visam efetivar os 

direitos infanto-juvenis, contudo, a realidade prática no Brasil está muito aquém das 

espectativas das crianças e adolescentes, eis que a maioria dos Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente, principalmente os municipais, não exerce o importante papel de 

gerir o FIA de forma efetiva, o que certamente será modificado com a apropriação do 

conhecimento necessário por parte de toda a população e, principalmente, por parte dos 

cidadãos que em efetiva demonstração do dever cívico de servir à coletividade, decidem 

integrar os Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes. 

 

 

 

                                                 
116 CYRINO, Públio Caio Bessa. LIBERATI, Wilson Donizete. Conselhos e Fundos no Estatuto da Criança e 

Adolescente. Malheiros Editores: São Paulo, 2003, p. 216.  
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2.1.4.1.2 Natureza Jurídica, Criação e Manutenção do Fundo da Infância e 

Adolescência (FIA) 

 

Legalmente conceituado como fundo especial com o objetivo de cumprir com as 

diretrizes da política de atendimento infanto-juvenil, vinculando o produto de receitas 

especificadas por lei à realização de determinados objetivos e serviços voltados para a 

materialização de políticas públicas garantidores dos direitos das crianças e adolescentes (art. 

71, Lei n° 4.320/64 c/c art. 88, IV, ECA), fica claro que o FIA não tem personalidade jurídica 

nem se constitui em um órgão da administração, ressaltando, ainda, que tem natureza 

meramente contábil. 

Importa destacar, porém, em interpretação a contrário sensu do art. 167, IX, da 

Constituição da República, que a criação do FIA deve ocorrer exclusivamente através de lei, 

em sentido formal, sendo inadmissível a criação do referido fundo através de decreto, portaria 

ou outro tipo de norma. Na mesma linha de raciocínio constitucional, o art. 74 da Lei n° 

4.320/64 estabelece que a lei instituidora de fundo especial poderá determinar normas 

peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem elidir a competência específica do 

Tribunal de Contas ou órgão equivalente, o que deixa clara a necessidade de lei para a criação 

do Fundo da Infância e Adolescência. 

Portanto, para a criação e manutenção do Fundo da Infância e Adolescência, devem ser 

seguidas as seguintes etapas: a) elaboração do projeto de lei de criação do Fundo, que é de 

iniciativa do Chefe do Executivo; b) regulamentação do FIA, através de Decreto, que deverá 

ser editado pelo Chefe do Executivo; c) indicação do Administrador do Fundo, responsável 

pela movimentação financeira dos recursos, ressaltando que os Conselhos de Direitos são os 

responsáveis pela gestão do FIA, cabendo à pessoa indicada pelo Chefe do Executivo a 

escrituração contábil do mesmo; d) abertura de conta bancária especial, em banco oficial, 

devidamente vinculada ao fundo; e) elaboração do Plano de Ação e de Aplicação117; f) 

aprovação do orçamento, com a inclusão do Plano de Aplicação na Lei Orçamentária; g) 

registro de receitas e despesas, de acordo com as deliberações dos Conselhos de Direitos e, 

por fim, h) prestação de contas, por parte do administrador, mensalmente aos Conselhos e, 

anualmente ao Poder Legislativo e Tribunal de Constas, o que não impede que a população e o 

Ministério Público exerçam a fiscalização a qualquer tempo. 

                                                 
117 No item que trata de planejamento orçamentário, existe um item tratando especificamente do Plano de Ação e 

do Plano de Aplicação. 
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Fica claro, portanto, que existem meios legalmente criados com o escopo de manter o 

Fundo da Infância e Adolescência de acordo os anseios da sociedade, que clama pela 

aplicação dos recursos públicos em políticas verdadeiramente voltadas para o atendimento dos 

direitos das crianças e adolescentes. Falta apenas a efetiva apropriação por parte da sociedade 

e, também, dos ocupantes dos cargos representativos da vontade do povo (Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário), bem como por parte do Ministério Público, no sentido de 

transformar as garantias formalmente existentes em realidade, o que será possível com uma 

gestão participativa do Fundo da Infância e Adolescência. 

 

2.1.4.1.3 Receitas do Fundo da Infância e Adolescência 

 

O Fundo da Infância e Adolescência tem origem na captação de recursos através de 

dotação orçamentária e créditos adicionais. Dotações orçamentárias são recursos previstos no 

orçamento anual para atender determinados objetivos; já os créditos adicionais118 são as 

autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento 

(art. 40, Lei n° 4.320/64), ressaltando, porém, que os créditos adicionais somente podem ser 

utilizados mediante autorização legislativa.  

Antes de analisar as principais fontes de receiras do FIA, importa transcrever os 

incisos do parágrafo único do art. 6°, da Lei n° 8.242/91, que descreve as fontes de receitas do 

Fundo Nacional da Criança e Adolescente, que deve ser aplicada, no que couber, aos Fundos 

Municipal, Estaduais e Distrital da Criança e do Adolescente. Segue a transcrição do referido 

dispositivo legal:  

 

Art. 6º 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. 

 

                                                 
118 De acordo com o art. 41 da Lei n° 4.320/64, em seus incisos I, II e III, os créditos adicionais classificam-se 

em suplementares, que são destinados a reforço de dotação orçamentária; especiais, destinados a despesas 
para as quais não haja dotação orçamentária específica e extraordinária, os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 
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Após a transcrição do texto legal que descreve as fontes de receitas do FIA, importa 

destacar que a principal fonte de recursos do Fundo da Infância e Adolescência é a inclusão de 

recursos financeiros na Lei Orçamentária Anual, com o escopo de concretizar os direitos 

estabelecidos na Constituição Federal, ressaltando que na destinação de recursos para o 

atendimento dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes deve ser levada em 

consideração, por parte dos Poderes Executivo e Legislativo, a necessidade de aplicação 

prioritária dos recursos na garantia, proteção e defesa dos referidos direitos. 

A transferência intergovernamental é outra origem de recursos destinados ao Fundo da 

Infância e Juventude, onde pode ocorrer o repasse de verbas oriundas da União, para os 

Estados ou Municípios, bem como dos próprios Estados aos Municípios, considerando a 

municipalização do atendimento infanto-juvenil e, também, em razão da vedação 

constitucional de desenvolvimento diretamente de programas por parte da União, que tem 

atribuição apenas de exercer a coordenação e fixar as normas gerais relativas às ações 

governamentais na área da assistência social (art. 204, I, CF). 

As doações efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas compreendem outra importante 

fonte de arrecadação de recursos destinados ao Fundo da Infância e Juventude, eis que é 

possível a dedução do valor doado, do valor devido, em relação ao imposto de renda, nos 

limites estabelecidos em lei, ou seja, as pessoas físicas podem efetuar a doação de até 6% (seis 

por cento) do imposto devido e as pessoas jurídicas de até 1% (um por cento) desse valor, 

sendo garantida a dedução119, tudo de acordo com a Lei n° 8.242/91, que modificou a redação 

do art. 260 do Estatuto da Criança e Adolescente, bem como das normas regulamentares 

estabelecidas pelo Poder Executivo. 

Outra importante fonte de receita do Fundo para a Infância e Adolescência é a oriunda 

de multas decorrentes de apuração de infrações administrativas estabelecidas no ECA (arts. 

245 a 258), crimes em espécie (arts. 228 a 244) e, também, as decorrentes de sanções 

cominatórias aplicadas em ação civil pública (art. 214), ressaltando, também, a possibilidade 

de obtenção de receita com a destinação de recursos dos Fundos da Infância e Adolescência 

Nacional ou Estadual, ao Municipal, ou mesmo com a venda de produtos ou publicações 

confeccionadas com recursos do FIA. 

Impende ressaltar que é perfeitamente possível a aplicação dos recursos financeiros 

depositados no FIA, diante da instabilidade da moeda, destacando, porém, que para a 

                                                 
119 Caso o contribuinte opte pela declaração no modo simplificado, não poderá deduzir o valor destinado ao 

Fundo da Infância e Adolescência.  
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realização de tais operações financeiras devem ser obedecidas as normas legais aplicáveis à 

espécie, devendo os recursos apurados com as aplicações financeiras ser incluídos no Plano de 

Aplicação. 

Registre-se, ainda, que caso o Executivo e Legislativo não providenciem a correta 

aplicação dos recursos destinados ao Fundo da Infância e Adolescência, é garantido o direito 

de exigibilidade, de acordo com as lições de Cyrino e Liberati: 

 

(...) considerando-se que os recursos para o Fundo são garantidos em lei, a não oferta 
de recursos ou a oferta irregular permitem a exigência judicial, com base na 
Constituição Federal, pelas seguintes providências: a) pelo exercício do direito de 
petição aos Poderes Públicos, que a Constituição garante a qualquer cidadão, nos 
termos do art. 5°, inciso XXXIV; b) pela propositura, em juízo, de ação civil pública, 
por associação, pelo Ministério Público, pela União, Estado ou Município, nos 
termos dos arts. 208 e seguintes do Estatuto.
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Apresentadas as fontes de receitas para o Fundo da Infância e Adolescência, bem como 

a exigibilidade de aplicação das mesmas com o escopo de concretizar as políticas públicas 

garantidoras dos direitos infanto-juvenis, devem os Conselhos de Direitos, de acordo com as 

peculiaridades de cada região, organizar as estratégias com o objetivo de conseguir a maior 

quantidade de recursos para o FIA, concretizando os direitos formalmente garantidos pela 

Constituição Federal.   

 

2.1.4.1.4 Destinação do Fundo da Infância e Adolescência 

 

Os recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência121 devem ser aplicados 

prioritariamente às ações de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes, tudo de 

acordo com o Plano de Aplicação elaborado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e Adolescente (CMDCA), com a ressalva de que os recursos do FIA devem ser aplicados 

como complemento às políticas públicas sociais básicas, entendimento defendido, também, 

por Liberati, de acordo com as lições abaixo transcritas: 

 

(...) os recursos do Fundo não podem ser destinados às políticas sociais básicas, pois 
estas são de obrigação originária do Poder Executivo. A inexistência ou a 
insuficiência dessas políticas, ao mesmo tempo que ensejam ações judiciais, no 
máximo podem levar a buscar a compensação nas políticas de caráter supletivo. 

                                                 
120 CYRINO, Públio Caio Bessa; LIBERATI, Wilson Donizete. Op. cit., p. 230.  
121 Em razão da municipalização do atendimento infanto-juvenil estabelecido no ECA (art. 88, I), o FIA 

municipal será objeto de análise no presente estudo, isso em razão da análise prática que o estudo se destina. 
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Talvez fosse admitido o uso de tais recursos, se no Plano de Aplicação e no Plano de 
Metas se fizesse constar essas ações e respectivos valores, com o necessário repasse 
do Poder Executivo, o qual não se obriga, contudo, de destinar em orçamento os 
percentuais constitucionais, sendo os recursos do Fundo, no caso, uma atividade 
complementar.
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Portando, como atividade complementar, os recursos existentes no FIA devem ser 

aplicados de acordo com o estabelecido no art. 87, incisos II ao VI, ou seja, em políticas e 

programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem; 

serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; serviço de identificação e 

localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; proteção jurídico-

social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente; políticas e programas 

destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o 

efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes e em campanhas 

de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do 

convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de 

adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de 

irmãos. 

Ressalte-se, por oportuno, que os recursos do FIA também devem ser utilizados na 

capacitação dos atores do SGD, tendo em vista a necessidade de capacitação continuada para 

garantir um atendimento adequado ao público infanto-juvenil, devendo tais recursos ser 

utilizados, da mesma forma, em estudos, pesquisas e divulgação das ações de defesa dos 

direitos das crianças e adolescentes. 

Analisadas as ideias de Administração Pública no Brasil, Orçamento Público na 

Constituição Federal, Princípios Orçamentários, Planejamento Orçamentário, Leis 

Orçamentárias e Orçamento Criança e Adolescente, insta aprofundar os estudos específicos 

em relação às políticas públicas, na busca pela concretização dos direitos das crianças e 

adolescentes estabelecidos na Constituição da República. 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS: COMPRENSÃO GERAL 

 

No presente item serão estudadas as políticas públicas como instrumento de 

concretização dos direitos fundamentais, inclusive com o aprofundamento acerca da política 

                                                 
122 CYRINO, Públio Caio Bessa; LIBERATI, Wilson Donizete. Op. cit., p. 234.  
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de atendimento dos direitos das crianças e adolescentes; o processo de discussão, deliberação 

e escolha das políticas públicas, com ênfase nas políticas públicas concretizadores dos direitos 

das crianças e adolescentes; as formas de controle, bem como o acompanhamento e 

fiscalização da execução de políticas públicas, possibilitando, assim, o aprofundamento na 

busca pelos meios necessários à concretização dos direitos fundamentais infanto-juvenis. 

 

2.2.1 Políticas Públicas como instrumento de concretização dos Direitos Fundamentais  

 

A análise histórica da evolução relativa às garantias dos direitos fundamentais, com a 

luta inicial pela universalização dos referidos direitos, fundados na dignidade, no valor do ser 

humano e na busca do progresso social e de melhores condições de vida com liberdade ampla, 

que culminou com a constitucionalização dos chamados direitos sociais, bem demonstra a 

necessidade da disponibilização de meios de concretização dos direitos fundamentais, 

conforme bem observado por Nobre Júnior, ao identificar a efetividade como um dos grandes 

desafios do direito constitucional moderno: 

  

Não se pode desconhecer que, na atualidade, a efetivação dos direitos sociais tem-se 
constituído um verdadeiro cavalo de Tróia para o direito constitucional, tendo em 
vista discussão acerca da obrigatoriedade do cumprimento pelo Poder Público das 
normas que os consagram. 123 

 

Dessa forma, com a evolução da ideia de direitos fundamentais como garantia do 

cidadão contra a ação do Estado antes despreocupado com a obediência à deveres, para a 

imperatividade de ações positivas estatais concretizadoras dos direitos estabelecidos na 

Constituição da República, surgem os deveres estatais de realização, na medida em que 

asseguram ao cidadão o direito de exigir do Estado prestações positivas. Ao analisar as 

funções dos direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, J. J. Gomes Canotilho 

associa a função de prestação social em três núcleos problemáticos dos direitos sociais, 

econômicos e culturais – direitos sociais originários, direitos sociais derivados e direitos a 

políticas sociais activas – sendo os primeiros ligados à pretensão que os particulares têm de 

buscar a concretização dos direitos diretamente da norma constitucional, como no caso da 

exigência de uma habitação como efetivação da garantia à moradia. Os direitos sociais 

                                                 
123 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O controle de políticas públicas: um desafio jurisdição constitucional. 

Revista de Doutrina da 4° Região. Porto Alegre, nº 19, ago. 2007. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao019/Edilson_Junior.htm>. Acesso em: 09 maio 2011, p. 
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derivados garantem o direito de exigir uma atuação legislativa concretizadora (sob pena de 

omissão inconstitucional) e no direito de exigir e obter a participação igual nas prestações 

criadas pelo legislador, como, por exemplo, nas prestações médicas e hospitalares 

existentes124. 

Ao analisar o terceiro núcleo problemático dos direitos sociais, econômicos e culturais 

relativo à função de prestação dos direitos fundamentais, especificamente o problema de saber 

se as normas consagradoras dos direitos fundamentais sociais têm uma dimensão objetiva 

juridicamente vinculada aos poderes públicos, no sentido de gerar a obrigação destes à 

concretização dos direitos sociais, Canotilho é categórico ao afirmar que as normas 

consagradoras de direitos fundamentais impõem ao Estado o dever de criar, quando 

inexistentes, e melhorar as políticas públicas existentes, de modo a garantir a concretização 

dos direitos fundamentais sociais, conforme se percebe na transcrição abaixo: 

 

A função de prestação dos direitos fundamentais anda associada a três núcleos 
problemáticos dos direitos sociais, económicos e culturais: (...) (3) ao problema de se 
saber se as normas consagradoras de direitos fundamentais sociais tem uma 
dimensão objectiva juridicamente vinculada dos poderes públicos no sentido de 
obrigarem estes (independentemente de direitos subjectivos ou pretensões 
subjectivas dos indivíduos) a políticas sociais activas conducentes à criação de 
instituições (ex: hospitais, escolas), serviços (ex: serviços de segurança social) e 
fornecimento de prestações (ex: rendimento mínimo, subsídio de desemprego, bolsas 
de estudo, habitações econômicas). (…) Relativamente à última questão125 é líquido 
que as normas consagradoras de direitos sociais, econômicos e culturais da 
Constituição Portuguesa de 1976 individualizam e impõem políticas públicas 
socialmente activas.

 126 
 

Surge, assim, a necessidade de um redesenho das instituições estatais, que devem 

buscar, no exercício de suas funções constitucionalmente estabelecidas, concretizar os direitos 

fundamentais, devendo inclusive haver uma mudança de pensamento, com uma releitura da 

ideia de separação dos poderes, como enfatizado por Vanice Regina Lírio do Valle ao 

identificar o problema como uma crise de até então inquestionáveis paradigmas, conforme se 

observa no trecho abaixo transcrito: 

 

(...) Primeiro desafio que decorre dessa concepção127 é a crise de até então 

                                                                                                                                                         
02. 

124 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 402.  
125 O autor faz referência às políticas sociais activas, considerado como o terceiro núcleo problemático dos 

direitos sociais, econômicos e culturais. 
126 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 402. 
127 A autora faz referência à concepção do ente estatal como sujeito de obrigações positivas, chamadas de 

deveres de realização, no sentido de que com a constitucionalização de direitos, deve o Estado garantir a 



78 
 

 

inquestionáveis paradigmas, como o da separação entre poderes, que não oferece 
resposta à patologia expressa na não realização por quem de direito, da conduta 
positiva destinada ao cumprimento dos deveres constitucionais. Abre-se terreno para 
o estudo e justiciabilidade das omissões administrativas e legislativas como 
mecanismo insidioso de afastamento dos deveres constitucionais postos a uma e 
outra função.
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Assim, com a evolução dos direitos fundamentais, considerando não apenas o ser 

humano individualmente, mas como parte integrante de um grupo detentor de direitos difusos 

e coletivos129, surge uma necessidade cada vez mais premente de estudar o tema políticas 

públicas, em razão do seu caráter instrumental concretizador das escolhas públicas ou mesmo 

com o escopo de buscar meios concretizadores da vontade do povo, ressaltando que a primeira 

forma de garantir a efetivação dos direitos fundamentais é através do seu conhecimento, como 

bem destacado por Jorge Miranda: 

 

I – A primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu conhecimento. Só 
quem tem consciência dos seus direitos consegue usufruir os bens a que eles 
correspondem e sabe avaliar as desvantagens e os prejuízos que sofre quando não os 
pode exercer ou efectivar ou quando eles são violados ou restringidos. Por isso, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamou que <<a ignorância, o 
esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem>> eram <<as únicas causas das 
desgraças públicas e da corrupção dos governos>>. E o mesmo se reconhecia, por 
exemplo, no preâmbulo da Constituição de 1822 e no da Declaração Universal.
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Ressalte-se, ainda, que o acesso ao direito, garantido na Constituição Portuguesa de 

1976 (após 1982), em seu art. 20° (n° 1)131, mostra-se de fundamental importância, na medida 

em que garante ao cidadão que o direito formalmente existente lhe seja assegurado, através de 

políticas públicas, consideradas como meios necessários para a consecução dos direitos, 

especialmente os fundamentais, ou mesmo, nas palavras de Vanice do Valle, políticas públicas 

expressam decisões que se constroem a partir do signo da multiplicidade, e hão de ser 

entendidas numa perspectiva de continuidade, de projeção para o futuro de efeitos e 

obrigações132. Com o fim de facilitar mais ainda a compreensão de políticas públicas, 

                                                                                                                                                         
efetivação dos mesmos, ao invés de apenas não violar os direitos individuais dos cidadãos em uma postura 
omissiva. 

128 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009, p. 23. 

129 Os conceitos de direitos coletivos latu sensu podem ser encontrados na Lei n° 8.078/90, em seu art. 81, 
incisos I a III. 

130 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. 3 ed. revista e atualizada. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000, p. 254. 

131 A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente 
protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. 

132 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Op. cit., p. 37. 
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interessante transcrever a definição formulada por Maria Paula Dallari Bucci, em artigo 

intitulado O conceito de política pública em direito: 

 

(...) a política pública é definida como um programa ou quadro de ação 
governamental, porque consiste num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), 
cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do governo, no sentido de 
realizar algum objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um 
direito. 133 

 

Especificamente em relação aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, 

importa considerar que são direitos originários a prestações diante da necessidade de criação 

por parte do Estado de meios materiais, indispensáveis ao efetivo exercício de tais direitos e, 

também, da faculdade de o cidadão exigir, de forma imediata, as prestações constitutivas de 

tais direitos, podendo inclusive tal exigência ocorrer de forma coletiva, com destaque para o 

dever estatal em implementar de forma coletiva a materialização dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, conforme enfatizado por Canotilho: 

 

O entendimento dos direitos sociais, económicos e culturais como direitos 
originários implica (...) uma mudança na função dos direitos fundamentais e põe 
com acuidade o problema de sua efetivação. Não obstante se falar aqui da 
efectivação dentro de uma <<reserva possível>>, para significar a dependência dos 
direitos económicos, sociais e culturais dos <<recursos económicos>>, a efetivação 
dos direitos económicos, sociais e culturais não se reduz a um simples <<apelo>> ao 
legislador. Existe uma verdadeira imposição constitucional, legitimadora, entre 
outras coisas, de transformações económicas e sociais na medida em que estas forem 
necessárias para a efectivação desses direitos.

 134 
   

Para a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, considerados direitos 

originários, faz-se necessário ao Estado a utilização das políticas públicas, consideradas por 

Vieira de Andrade como “opções autónomas e específicas de órgãos que disponham 

simultaneamente de capacidade técnica e de legitimidade democrática para se 

responsabilizarem por essas opções”135, deixando bem clara a ideia de política pública como 

conjunto de ações coordenadas pelos entes legitimados, destinadas à concretização dos 

direitos garantidos legalmente e com o objetivo de alterar as relações sociais existentes. 

Compreendida a ideia geral de políticas públicas como requisitos necessários para dar 

acesso à população aos direitos de um modo geral e, principalmente aos direitos 

                                                 
133 BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 14. 
134 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 468. 
135 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Op. cit., p. 181. 
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fundamentais, para atender aos objetivos do presente estudo, necessário se faz proceder a 

análise da política de atendimento dos direitos das crianças e adolescentes, conforme 

disciplinado no Estatuto da Criança e Adolescente. 

 

2.2.1.1  A Política de Atendimento dos Direitos das Crianças e Adolescentes 

 

O Estatuto da Criança e Adolecente ao estabelecer, em seu art. 86, que a política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 

articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, abandona totalmente a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, 

que tinha como características a centralização na esfera federal da definição de quais políticas 

públicas seriam executadas e a atuação de promoção de direitos atribuída quase que 

exclusivamente ao Poder Judiciário, através do Juizado de Menores. 

Nasce, assim, com o novo regramento constitucional, disciplinado em âmbito 

infraconstitucional pela Lei n° 8.069/90 (ECA), uma Política de Atendimento como ação 

articulada entre os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, 

em razão da necessidade de diversas competências exercidas pelos atores do SGD e 

complexidade de situações vivenciadas pelas crianças e adolescentes, conforme bem 

explicitado por Luís de La Mora apud Cury: 

 

A complexidade das situações vivenciadas pelas crianças e adolescentes, decorrente 
do caráter intersetorial de seus fatores, exige uma ação articulada da política de 
atendimento como forma de superar as lacunas, sobreposições e atitudes 
contraditórias frequentemente encontradas na ação dos órgãos públicos e 
organizações não governamentais atuantes neste campo. Com efeito, a política de 
atendimento, que abrange a promoção, prevenção, proteção e defesa dos direitos da 
criança, é viabilizada através de uma multiplicidade de ações específicas de natureza 
diferente e complementar na área das políticas sociais básicas, serviços de 
prevenção, assistência supletiva, proteção jurídico-social e defesa de direitos.

 136 
 

Fica notória a necessidade de atuação articulada por parte dos vários atores do SGD, 

no sentido de materializar os direitos infanto-juvenis estabelecidos na Constituição Federal, 

pois cada ator deve agir em sua esfera específica de atuação, bem como nas lacunas deixadas 

pelos outros, garantindo, assim, a proteção integral, com ênfase na necessidade da 

participação popular, que juntamente com as entidades governamentais deve manter uma 

                                                 
136 CURY, Munir (Coordenador). Estatuto da Criança e Adolescente Comentado. 11 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2010, p. 357. 
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articulação constante na busca pela efetividade dos direitos formalmente fundamentais, 

também de acordo com as precisas lições de Luís de La Mora apud Cury: 

 

Se o reconhecimento e administração das diferenças e semelhanças é uma tarefa 
difícil entre as entidades governamentais de diversos setores de atuação e níveis de 
governo, as dificuldades multiplicam-se quando se trata de articulação entre órgãos 
públicos e organizações não governamentais. É preciso reconhecer que a 
participação da população, por meio de suas organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis não constitui 
apenas um mandamento constitucional (art. 204), mas, também, trata-se da própria 
garantia da preservação da qualidade dos serviços, descentralizados política e 
administrativamente.

 137 
 

Traçado o perfil da política de atendimento, é importante enfatizar que o ECA em seu 

art. 87 definiu como linhas de ação da política de atendimento a ênfase nos seguintes setores: 

a) articulação de políticas sociais básicas; b) políticas e programas de assistência social, em 

caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem; c) serviços especiais de prevenção e 

atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, 

crueldade e opressão; d) serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e 

adolescentes desaparecidos; e) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da 

criança e adolescente; f) políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de 

afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência 

familiar de crianças e adolescentes e, finalmente, g) campanhas de estímulo ao acolhimento 

sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, 

especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 

específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. 

Com a definição das linhas de ação de forma objetiva, com o escopo de garantir os 

direitos infanto-juvenis, o que não ocorria com a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, 

em razão da centralização federal, ficaram claras as linhas de ação que devem ser seguidas, 

não podendo o Prefeito, por exemplo, falar em discricionariedade adminitrativa com o escopo 

de materializar os direitos infanto-juvenis, eis que o ator do SGD deverá cumprir o 

estabelecido no art. 87 ao definir uma política de atentimento infanto-juvenil que será 

executada. 

Portanto, em razão do caráter de urgência na implementação, as ações que devem ser 

desenvolvidas de forma articulada podem ser divididas de maneira didática em quatro grandes 

                                                 
137 Ibidem, p. 358. 
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áreas de atuação, de acordo com o Estatudo da Criança e Adolescente, ou seja, em Políticas 

Sociais Básicas (art. 87, I), de Assistência Social (art. 87, II), de Proteção Especial (art. 87, III, 

IV, VI e VII) e de Garantia de Direitos (art. 87, V).  

As Políticas Sociais Básicas visam a universalização, continuidade e gratuidade dos 

direitos sociais, sendo as crianças e adolescentes credoras do Estado em relação aos referidos 

direitos, ressaltando que as mesmas são exigíveis de acordo com o estabelecido no art. 227 da 

CF, bem como nos arts. 4°, 5° e 6° do ECA e garantidas pelo estabelecido nos arts. 88 e 208 

do referido Estatuto. Ressalte-se que o não oferecimento ou oferta irregular, de acordo com 

Edson Sêda, são “motivos suficientes para o desencadear da ação dos mecanismos previstos 

no âmbito administrativo (art. 88) ou das ações judiciais previstas no cap. VII do Livro II (arts. 

108 e ss.)”138. 

Quando ainda estava em vigor a Política do Bem-Estar do Menor, a atuação do Juiz de 

Menores estava restrita ao caso individual. Dessa forma, ao constatar a existência de um 

“menor” em “situação irregular”, o Magistrado buscava a resolução do problema específico, 

sem a preocupação com a análise em âmbito coletivo. Atualmente, a atuação do Judiciário é 

mais ampla. Em caso de omissão dos outros poderes, em razão da existência de problemas em 

âmbito coletivo, cabe ao Judiciário buscar a solução que garanta a concretização de direitos da 

maior quantidade de pessoas possível, como no caso em que o Juiz analisa a não oferta ou 

oferta irregular dos serviços públicos garantidores dos direitos das crianças e adolescentes e 

determina a materialização de tais direitos ao proferir decisão em ação civil pública, por 

exemplo. 

As Políticas de Assistência Social, executadas em caráter supletivo, visam resgatar os 

direitos dos que se encontram em estado de necessidade temporária ou permanente, 

ressaltando que constitucionalmente a assistência social é prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social (art. 203), com o escopo de proteger, 

dentre outros, a família, a maternidade, a infância e adolescencia, ou seja, de acordo com as 

lições de Edson Sêda (apud CURY) “os mecanismos a serem criados no Município para a 

assistência social devem ser acionados sempre e quando as demais políticas públicas forem 

insuficientes para garantir o atendimento dos direitos da criança e do adolescente”139. 

Quanto às Políticas de Proteção Especial, importa considerar que são voltadas para os 

que se encontram com direitos violados ou ameaçados de violação em sua integridade física, 

                                                 
138 Ibidem, p. 359. 
139 CURY, Munir. Op. cit., p. 361. 
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psicológica e moral, e as Políticas de Garantia de Direitos atuam nas situações nas quais as 

crianças e adolescentes se encontram envolvidos em um conflito de natureza jurídica, como 

nos casos de envolvimento com a prática de atos infracionais, isso em relação aos 

adolescentes. 

Para uma compreensão prática pode ser exemplificado o caso de um adolescente 

envolvido com a prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, onde se 

percebe que o mesmo não teve acesso às Políticas Sociais Básicas, de Assistência Social e de 

Proteção Especial, sendo necessária, portanto, a atuação das Políticas de Garantia de Direitos, 

que buscará de alguma forma reparar as omissões dos atores do Sistema de Garantia de 

Direitos em relação ao não oferecimento das políticas públicas básicas e de assistência social. 

Portanto, o Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Município e 

a Defensoria Pública, por exemplo, buscarão, juntos, materializar o estabelecido no art. 227, 

da CF, no acompanhamento da execução de eventual medida socioeducativa aplicada, como 

forma de possibilitar ao adolescente envolvido na prática de ato infracional o acesso aos 

referidos direitos. Teoricamente, a atuação, no exemplo referido, poderia ocorrer da seguinte 

forma: em um primeiro momento o Conselho Tutelar leva a notícia à Delegacia de Polícia, 

que após lavrar um Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BCO) e proceder com a 

investigação, remete todos os documentos ao Ministério Público. Este, como titular da ação 

infracional, após ouvir o adolescente, oferece representação perante o Judiciário, que aplica a 

medida socioeducativa pertinente ao caso, após o devido processo legal, inclusive com a 

garantia de defesa, efetivada através da atuação da Defensoria Pública ou de advogado 

constituído. Ao final, em programa coordenado pelo Município e fiscalizado pelo Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar, o adolescente cumpre a medida 

socioeducativa, de modo a garantir a efetivação dos seus direitos, ressaltando que em paralelo 

ao cumprimento de medida socioeducativa podem ser aplicadas medidas de proteção. 

Assim, como forma de tentar realizar os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, ou seja, constituir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais, bem como promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 4°, incisos I, II, III e IV, 

CF), especificamente em relação ao público infanto-juvenil, urge que sejam efetivadas as 

linhas de ação da política de atentimento, de acordo com o art. 87, ECA, devendo, para tanto, 

a obediência ao art. 88 no que se refere às diretrizes da política de atendimento. 
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Importa considerar, ainda, que nos termos do art. 88 do ECA, a política de atendimento 

deve observar a municipalização do atendimento; 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; criação e 

manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa; 

bem como a manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 

respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. 

Nesse mesmo caminho, também nos termos do art. 88 do ECA, é necessária a 

integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança 

Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização 

do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional, sendo de 

fundamental importância a mobilização da opinião pública no sentido da indispensável 

participação dos diversos segmentos da sociedade na definição e execução das políticas 

públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes. 

Por fim, analisadas as funções das políticas públicas, especialmente as garantidoras 

dos direitos das crianças e adolescentes, bem como as linhas de ação relativas às políticas 

protetoras dos referidos direitos, impõe-se analisar o processo de discussão, deliberação e 

escolha das políticas públicas, pois somente com o conhecimento acerca do mesmo será 

possível pensar em concretização dos direitos infato-juvenis com a prioridade garantida 

constitucionalmente. 

 

2.2.1.2  Processo de discussão, deliberação e escolha das Políticas Públicas: noções gerais 

 

Compreendida a noção geral acerca de políticas públicas como meios necessários à 

consecução dos direitos garantidos ao cidadão de forma individual ou coletiva, assim como os 

direitos fundamentais geram deveres de condutas positivas e negativas por parte do Estado em 

razão de sua aplicabilidade imediata (art. 5°, §1°, CF), importa analisar o caminho percorrido 

até a instrumentalização da ação estatal ao transformar em realidade os direitos fundamentais 

das crianças e adolescentes. Ressalte-se, dessa forma, que os preceitos existentes nos arts. 205 

e 227 da Carta Federal não transformam, em um passe de mágica, a vida de uma criança 

moradora da zona rural do sertão nordestino, sem acesso efetivo à educação, em uma vida 

onde são garantidas as plenas condições de acesso ao ensino regular, inclusive com o 
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acompanhamento em caso de déficit educacional. 

Dessa forma, com o escopo de concretizar os preceitos estabelecidos na Constituição 

Federal, em condições regulares do exercício do poder, deve o Estado planejar suas ações de 

modo a garantir o interesse público, considerando as prioridades estabelecidas legalmente, 

isso em razão da escassez de recursos para o atendimento imediato de todos os direitos 

formalmente existentes. Portanto, deve o poder público planejar à ação administrativa 

considerando a duração necessária para que sejam atingidos os objetivos de determinadas 

políticas públicas, com a previsão do conteúdo e especificidade do objetivo, como bem 

ressaltado por Valle: 

 

Disciplinando o elemento dinâmico do poder político organizado, a política pública 
expressa o percurso proposto ao agir do braço operacional dessa mesma estrutura – e 
com isso submete essa ação a um signo de previsibilidade e transparência expresso 
no planejamento – traço característico da ação administrativa que em si não se 
constitui novidade; ao revés, se cuida de técnica própria à ação administrativa 
revestida de alguma duração, que só se pode desenvolver através de um desenho no 
qual se tenham estabelecidos os vetores especiais, temporais e de conteúdo.

 140 
 

Importa acrescentar, ainda, que em atendimento aos mandamentos constitucionais, o 

Estado deve planejar suas atividades através de medidas globais, sem a gestão preocupada em 

resolver apenas problemas individualizados e direcionados para determinadas pessoas que 

apoiaram um candidato a Prefeito ou Vereador, por exemplo, como acontece em grande parte 

das gestões públicas brasileiras. Deve o Estado, dessa forma, definir a sua política econômica 

de maneira global, com o escopo de concretizar os direitos fundamentais, conforme bem 

destacou Juan Jorge Papier em artigo denominado Ley Fundamental y Orden Económico141: 

 

O Estado atende aos mencionados mandamentos constitucionais através de medidas 
de direção global, e neste sentido tais atribuições constituem também diretrizes 
acerca da política econômica a realizar. Junto à direção global da economia, são 
também instrumentos de uma gestão econômica constitucionalmente indicada e 
determinada pelos seus principais fundamentos de outorga de subvenções públicas e 
o recurso aos impostos e contribuições para fins não fiscais (de direção). Tudo isso 
pressupõe o planejamento econômico do Estado, quer dizer, a direção estatal da 
economia sujeita a um plano. Por conseguinte, o planejamento econômico é uma 
consequência necessária, normativamente requerida ou admitida, da 
responsabilidade estatal para com o regime social e econômico, os equilíbrios 
macroeconômicos e, particularmente, um crescimento econômico adequado. 
(tradução livre). 142 

                                                 
140 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Op. cit., p. 74. 
141 BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, HEYDE. Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial 

Pons, 2001, p. 571. 
142 “El Estado atiende a los mencionados mandatos constitucionales a través de medidas de dirección global, y 

em este sentido tales encomiendas constituyen también directrices acerca de la política económica a realizar. 
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  Fica claro, de acordo com as lições de Jorge Papier, que o planejamento econômico das 

atividades estatais é pressuposto para a consecução dos resultados eleitos pelo Texto 

Fundamental, isso considerando a necessidade de equilíbrio macroeconômico. Assim, deve o 

Estado através de políticas públicas planejar a gestão dos recursos públicos com o fim de 

otimizar a arrecadação de receitas públicas de acordo com o interesse do povo e, 

consequentemente, planejar de forma adequada a aplicação dos referidos recursos, tudo com o 

objetivo de concretizar o estabelecido na Carta Federal.  

Destaque-se, por oportuno, que no Estado Democrático de Direito a participação social 

nas discussões relativas ao planejamento global concretizador das políticas públicas é 

fundamental para legitimar as escolhas públicas, na medida em que, de acordo com Vieira de 

Andrade, “exigem-se do Estado medidas de planeamento económico e social, uma 

intervenção directa e dirigente na economia, um sistema completo de prestações nas várias 

áreas da vida social”143. 

Assim, diante da escassez de recursos e grande quantidade de direitos a implementar, 

com a necessidade de prestações nas várias áreas da vida social, impõe-se que seja fomentada 

a discussão relativa às escolhas de políticas públicas a executar com prioridade, mesmo diante 

da existência, por exemplo, de dispositivos constitucionais que estabelecem a concretização 

dos direitos das crianças e adolescentes com prioridade absoluta (art. 227), isso considerando 

que dentre os próprios direitos referidos como de prioridade absoluta existem alguns que 

devem ser concretizados com prioridade em relação aos outros. 

 

2.2.1.2.1 Processo teórico de discussão e deliberação das políticas públicas garantidoras 

dos direitos das crianças e adolescentes 

 

Partindo da ideia de que nos Estados democráticos, na visão de Aliomar Baleeiro, “o 

orçamento é o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por 

certo período e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos 

                                                                                                                                                         
Junto a la dirección global de la economía, son también instrumentos de una gestión económica 
constitucionalmente encomendade y determinada em sus principales fundamentos la otorgación de 
subvenciones públicas y el recurso a los impuestos y contribuiciones para fines no fiscales (de dirección). 
Todo ello presupone la planificación económica del Estado, es decir, la dirección estatal de la economia 
sujeta a un plan. Por conseguiente, la planificación económica es una consecuencia necesaria, 
normativamente requerida o admitida, de la responsabilidad estatal para com el régimen social y económico, 
los equilibrios macroeconómicos, y, particularmente, un crecimiento económico adecuado” 



87 
 

 

e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das 

receitas já criadas por lei”144, importa destacar que a definição das escolhas públicas, 

especificamente no que se refere às definições das políticas públicas que devem ser 

executadas com prioridade, deve partir da efetiva participação popular, conforme bem 

lecionou Jorge Miranda, ao tratar da participação dos interessados imediatos e da sociedade 

civil na concretização dos direitos fundamentais através de políticas públicas: 

 

Não se trata apenas de criar serviços ou concretizar prestações, pecuniárias ou 
outras; trata-se também, por um lado, de dar lugar e voz aos destinatários e 
beneficiários segundo a Constituição e a lei e, por outro lado, de admitir formas de 
complementaridade ou de concorrência entre as intervenções do Estado e das demais 
entidades públicas e as iniciativas das pessoas e dos grupos existentes na sociedade 
civil. Assim se espera optimizar as condições de realização dos direitos e aprofundar 
a própria democracia.

 145   
 

Dar lugar e voz aos destinatários e beneficiários segundo a Constituição – essa é a 

grande lição de Jorge Miranda que necessita ser concretizada. Nesse intento, a Constituição 

Portuguesa de 1976, em seus arts. 2°, in fine146, e 9°, alínea c), 2ª parte147, prima pela efetiva 

participação popular no exercício da função administrativa do Estado, ressaltando o 

constitucionalista português que “em vez do exclusivismo do Estado no desenvolvimento de 

actividades que conduzam à efetivação de direitos económicos, sociais e culturais, a 

Constituição pressupõe ou faz apelo à colaboração de entidades da sociedade civil, de 

entidades privadas ou afins”148, citando como exemplos o fomento e apoio das organizações 

juvenis (art. 70°, n° 3)149 e a colaboração das escolas e das associações e colectividades 

desportivas na promoção da cultura física e do desporto (art. 79°, n° 2)150, dentre outros. 

                                                                                                                                                         
143 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Op. cit., p. 57. 
144 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 15 ed. Rev. e atualizada por Djalma de 

Campos. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 412.  
145 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 389/390. 
146 A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de 

expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e 
liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia 
económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. 

147 São tarefas fundamentais do Estado: (...) assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na 
resolução dos problemas nacionais. 

148 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 391. 
149 O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas, as organizações de moradores, as 

associações e fundações de fins culturais e as colectividades de cultura e recreio, fomenta e apoia as 
organizações juvenis na prossecução daqueles objectivos, bem como o intercâmbio internacional da 
juventude. 

150 Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, promover, 
estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a 
violência no desporto. 
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O direito constitucional brasileiro prevê a possibilidade de exercício do poder, que 

emana do povo, de forma direta ou através de representantes, ressaltando que o fortalecimento 

popular é capaz de modificar as leis orçamentárias brasileiras, conforme destacou Aliomar 

Baleeiro, ao tratar de orçamento como plano de governo151: 

 

Observa-se em todos os países onde se consolida o fortalecimento popular a 
modificação do caráter de orçamento e da atitude dos parlamentares. Ao invés da 
defesa obstinada do contribuinte, os parlamentares do nosso tempo cuidam de 
pleitear despesas nos setores que interessam às massas. Gastos enormes com 
educação, saúde, bem-estar, previdência social etc. tendem a desequilibrar 
orçamentos pela iniciativa daqueles representantes outrora empenhados na restrição 
dos atos dos governos. 

 

Na verdade, ao analisar os orçamentos públicos, bem como as políticas públicas que 

são tratadas com prioridade pelos representantes do Legislativo e Executivo, observa-se que 

as afirmações de Aliomar Baleeiro acima transcritas não espelham totalmente a realidade 

vivenciada nos dias atuais152, vez que o fortalecimento popular, com a criação de demandas 

sociais, em regra não é refletido nos orçamentos públicos, na medida em que os grupos 

detentores de poder, como os ruralistas, os banqueiros, dentre outros, com o uso do capital 

elegem os seus representantes para o exercício do mandato popular no Congresso Nacional 

objetivando de defender os interesses privados dos citados grupos, ao invés de defender o 

efetivo interesse público. 

Analisando a crise do sistema representativo, especificamente a decomposição da 

vontade popular, Paulo Bonavides afirma que atualmente o sistema representativo vive a fase 

dos grupos de pressão, ressaltando que “acometem eles o sistema representativo tradicional e 

as casas eletivas, buscando talvez institucionalizar-se através de vias que ainda não foram 

claramente localizadas pela teoria, em patente atraso com esse novo tipo de organização 

                                                 
151 BALEEIRO, Aliomar. Op. cit., p. 421.  
152 Ao analisar o total de verba destinada pelo Governo Federal em âmbito nacional no ano de 2011, até o mês de 

junho, com aplicações diretas, por atividade econômica, onde foram destinados R$ 78.093.596,02 para 
atividades ligadas à água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação e R$ 14.869.150.559,70 com 
atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, fica claro que o Estado, em grande parte das 
situações, ao definir a quantidade de recursos para aplicação em determinadas áreas de atuação, o faz em 
desacordo com a vontade popular, ao contrário do falado por Aliomar Baleeiro. Analisados os dados referidos 
fica clara a disparidade de destinação, eis que foram destinados aproximadamente R$ 64.000.000,00 
(sessenta e quatro milhões de reais) a mais em atividades financeiras do que em atividades ligadas à proteção 
do meio ambiente natural, com a melhoria de tratamento das águas e esgotos. Os dados foram extraídos do 
site 
<http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasAtividadeEconomica.asp?Ano=2011&Valor=
36711751762272>, em 26/07/2011 às 16h05. 



89 
 

 

política dos interesses sociais”153. De acordo com as lições de Bonavides, e com a constatação 

de que as classes mais poderosas, com representatividade no Congresso Nacional, são em 

regra beneficiadas com as falsas políticas públicas, deve ocorrer uma mudança de paradigma 

no estabelecimento das políticas públicas, com a participação direta da sociedade nas escolhas 

públicas. 

Assim, independentemente da votação através dos representantes legais (Poder 

Legislativo) e sanção (Poder Executivo), no que se refere ao Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, onde são estabelecidos os programas de 

governo e pormenores de aplicação das verbas públicas, com a definição das políticas públicas 

que serão executadas, deve o povo participar ativamente na determinação das prioridades de 

utilização dos recursos públicos, pois, de acordo com Jorge Miranda “os órgãos de decisão 

política hão de gozar, por certo, de uma relativa margem de liberdade – liberdade de 

conformação a eles inerente e postulada pelo pluralismo democrático e pela alternância. Não, 

porém, de uma total liberdade”154. 

Nos termos dos arts. 48 e 166 da Carta do Brasil, a definição das políticas públicas em 

todas as esferas de governo é formulada exclusivamente através dos representantes do povo 

(integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo), o que não impede a participação popular 

direta nas discussões e definições das escolhas públicas. Fica clara, assim, a necessidade da 

transformação do povo em sujeito político real, mesmo que representado por instituições, não 

simplesmente como mero detentor de um direito de voto exercido periodicamente, mas como 

destinatário e responsável pelo controle, conforme bem esclarecido por Friedrich Müller: 

 

Mas se o povo – mesmo no conjunto normativamente restrito de povo ativo – deve 
apresentar-se como sujeito político real, fazem-se necessárias instituições e, por igual 
[nicht zuletzt], procedimentos: a eleição de uma assembleia constituinte, o referendo 
popular sobre o texto constitucional, instituições jurídicas prebiscitárias, eleições 
livres e destituição por meio do procedimento prebiscitário [Abwahl] e votações. 
Alternativas e sanções devem ser normatizadas de forma cogente no tocante aos 
procedimentos. A pequena lâmpada diante do ícone pode extinguir-se; o povo – nem 
que seja apenas o seu conjunto parcial de cidadãos titulares de direitos ativos – entra 
em cena como destinatário e agente de responsabilidade e controle.

 155 
  

De acordo com as lições de Müller, o fato de a democracia ser exercida de forma 

indireta, através de representantes integrantes de instituições, não tira do povo a titularidade 

                                                 
153 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed (revista e atualizada). São Paulo: Malheiros, 2004, p. 223/224. 
154 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 393. 
155 MÜLLER, Friedrich. Op. cit., p. 73. 
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dos direitos ou mesmo a responsabilidade e controle das escolhas públicas, o que fortalece a 

necessidade de participação ativa do povo brasileiro, diretamente, nos períodos que antecedem 

as votações do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, 

mesmo diante da inexistência de um procedimento legalmente estabelecido autorizando a 

participação direta da população na votação das referidas leis orçamentárias. 

Já em relação às políticas públicas garantidoras dos direitos das crianças e 

adolescentes, existe previsão legal expressa contemplando a participação popular nos 

Conselhos de Direitos, nos termos do art. 88, II, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 

Adolescente), o que representa uma transferência do poder de deliberação dos Parlamentos 

para os Conselhos, em razão das peculiaridades dos direitos infanto-juvenis. Contudo, a 

referida participação não faz parte da realidade da maioria dos orçamentos no Brasil, em razão 

dessa previsão legal não ter sido apropriada pelo povo, o que indica a necessidade da mudança 

de paradigma, que ocorrerá no momento em que o povo efetivamente conheça os seus direitos 

e poderes de definir as políticas públicas destinadas a garantir os direitos dos pequenos, 

através dos Conselhos. 

Ao garantir às crianças, adolescentes e jovens a concretização dos direitos com 

prioridade absoluta, a Constituição da República, em seu art. 227, criou para o legislador 

ordinário a obrigatoriedade da edição de leis concretizadoras dos direitos estabelecidos na 

norma constitucional, o que ocorreu em 13 de julho de 1990, para as crianças e adolescentes, 

com a edição da Lei n° 8.069/90, denominada Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

Além de tratar de temas variados nas partes geral e especial, a grande inovação trazida 

pelo Estatuto da Criança e Adolescente, dentre tantas outras, foi a criação de uma política de 

atendimento diferenciada com relação aos direitos infanto-juvenis, inclusive com a 

determinação de que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-

á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da 

União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (art. 86, ECA), deixando bem claro 

que ao contrário das políticas públicas em geral, as concretizadoras dos direitos das crianças e 

adolescentes devem ser materializadas mediante ações governamentais e não-governamentais, 

preferencialmente com atendimento municipalizado. 

Dessa forma, seguindo a linha democrática presente na Constituição da República, 

com o Estatuto da Criança e Adolescente nasceram os Conselhos Municipais, Estaduais e 
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Nacional dos direitos da criança e do adolescente156, considerados como órgãos deliberativos 

e controladores das ações em todos os níveis, compostos pela sociedade civil e pelo Poder 

Público, de forma paritária, tudo de acordo com as leis federal, estaduais e municipais (art. 88, 

II, ECA). Ressalte-se, por oportuno, que a garantia de participação igualitária entre a 

sociedade civil organizada, através de organizações representativas, e o Poder Público, 

consagra a concretização na legislação infraconstitucional do princípio constitucional da 

participação popular. 

Destaque-se que os referidos órgãos – Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente – têm como principal incumbência institucional a deliberação e controle de ações 

relativas à concretização dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente no que se 

refere às políticas públicas, ressaltando que suas decisões têm caráter vinculativo, criando um 

novo limite à discricionariedade administrativa, conforme se percebe com análise das lições 

de Wilson Donizeti Liberati e Públio Caio Bessa Cyrino: 

 

Na medida em que a Constituição exigiu a estruturação de órgãos descentralizados, 
com participação popular, para a formulação e controle de políticas públicas, uma 
vez criados por lei esses órgãos, suas decisões serão verdadeiras manifestações 
estatais “de mérito”, “opções políticas criativas” adotadas por um órgão público, 
visando interesse público. 
Dessa forma, ocorre uma transferência do locus onde se dará a escolha ou opção 
política – a discricionariedade administrativa – que deixa de ser atividade exclusiva 
do Chefe do Executivo, passando para uma instância colegiada, fazendo com que o 
ato administrativo se torne um ato complexo, sujeito a múltiplas vontades, as quais 
serão, depois, sintetizadas em um único ato (resolução) exteriorizado como vontade 
da Administração ou vontade estatal.
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Nesse contexto, importa destacar que o principal avanço da escolha das políticas 

públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes foi a obrigatoriedade de 

deliberação pelo Conselho de Direitos das Crianças e Adolescentes, o que possibilita uma 

participação social mais efetiva nesse processo de escolha, na medida em que a deliberação 

das políticas públicas de um modo geral158 é feita através de representantes mais distantes dos 

problemas sociais (Poder Executivo e Legislativo), o que não deve ocorrer com a deliberação 

                                                 
156 Em capítulo específico, onde serão apresentadas as funções e plano de atuação prática dos principais atores 

do Sistema de Garantia de Direitos, será apresentada a forma de criação dos Conselhos de Direitos, bem 
como a composição, escolhas dos membros, normas de funcionamento e atribuições dos Conselhos de 
Direitos.  

157 CYRINO, Públio Caio Bessa. LIBERATI, Wilson Donizete. Op. cit., p. 88.  
158 É importante que fique claro que a deliberação acerca das políticas públicas em geral é feita pelo Chefe do 

Executivo e pelo Legislativo, o que não ocorre com relação às políticas públicas executadas com recursos 
oriundos do Fundo para a Criança e Adolescente, em razão da necessidade de deliberação pelos Conselhos de 
Direitos das Crianças e Adolescentes. 
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realizada pelos Conselhos com relação às políticas públicas infanto-juvenis, isso considerando 

que os conselheiros devem ser profundos conhecedores da realidade de determinada 

comunidade para deliberação acerca das políticas públicas. 

Ressalte-se, porém, que o poder de deliberação dos Conselhos de Direitos não é 

referente às políticas sociais básicas (educação, saúde, assistência social, cultura etc.)159, mas 

sim de políticas intersetoriais, a cortar transversalmente todas as políticas públicas, como 

explicitado por Wanderlino Nogueira Neto: 

 

(...) o Estatuto prevê, no seu artigo 86, o desenvolvimento de uma "política de 
atendimento de direitos da criança e do adolescente". Isto é, uma política de 
promoção dos direitos e liberdades fundamentais da criança e do adolescente; uma 
ação sistemática de proteção dos direitos humanos desse segmento social. Assim 
sendo, em princípio, os conselhos referidos seriam responsáveis por essa política 
nomeada. Obviamente, não se trata aqui de nenhuma política setorial, como as 
políticas sociais básicas (educação, saúde, assistência social, cultura etc.). Mas sim 
de uma política intersetorial, a cortar transversalmente todas as políticas públicas, 
para assegurar que a satisfação das necessidades básicas desse segmento da 
população seja reconhecida e garantida como direitos fundamentais, prioritariamente 
(...). Dessa maneira, é realmente absurda a confusão que muitos ainda fazem entre 
essa "política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente" (Estatuto e 
conselhos dos direitos, citados) e a "política de assistência social”.
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Dessa forma, com o objetivo de implementar as políticas intersetoriais, com os 

recursos existentes no Fundo da Infância e Adolescência, os Conselheiros de Direitos, 

conhecedores da realidade social, inclusive com base em dados estatísticos, devem participar 

ativamente da gestão política relativa às políticas públicas infanto-juvenis, de acordo com as 

peculiaridades que surgem em um processo dinâmico, pois caso assim não procedam poderão 

os potenciais garantidores dos direitos das crianças e adolescentes – conselheiros – serem 

transformados em instrumentos para a continuação e legitimação da despreocupação da 

maioria dos governantes com a efetiva concretização dos direitos infanto-juvenis. 

Portanto, se o povo, através do Estatuto da Criança e Adolescente, outorgou o poder de 

deliberar acerca das políticas públicas que melhor atendam aos direitos das crianças e 

adolescentes aos Conselhos de Direitos, devem estes buscar os meios necessários para o 

efetivo exercício da missão legal. Caso esse poder não seja exercido de forma firme e efetiva, 

certamente serão legitimadas as ilegalidades cometidas pelos gestores públicos, como 

atualmente ocorre em muitos entes da federação, o que representa uma afronta às garantias 

                                                 
159 No caso das políticas sociais básicas (educação, saúde, assistência social, cultura etc) os Conselhos de 

Direitos devem exercer o papel fiscalizador das políticas instituídas pelos Poderes Executivo e Legislativo. 
160 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 07. 
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constitucionais existentes e alerta para os responsáveis pelas omissões. 

Assim, para que ocorra uma mudança de paradigma na prática, no processo de 

discussão e deliberação das políticas públicas garantidoras dos direitos das crianças e 

adolescentes, deve ser formado um círculo que inclui a informação, a motivação e a educação 

para motivar, tudo em razão da necessidade de apropriação pela sociedade da avançada 

legislação atualmente em vigor no Brasil, considerando que a existência formal não garante a 

concretização de direitos. 

Quanto à informação, é preciso que “o grupo social que pretende participar da 

produção, gestão e usufruto tenha o exato conhecimento da área onde pretende agir”161, 

conforme lições de Liberati e Públio Caio, o que destaca a necessidade de constante estudo 

por parte dos membros dos Conselhos de Direitos, inclusive com a realização de reuniões 

públicas com a efetiva participação popular, proporcionando uma democratização cada vez 

maior desse espaço público legalmente criado. 

Na mesma trilha, a motivação é outro fator de fundamental importância para o 

exercício das funções de deliberação dos Conselhos de Direitos, ressaltando, porém, que essa 

motivação deve ser no sentido de participar efetivamente na elaboração e fiscalização das 

políticas públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes, na medida em que os 

membros dos Conselhos não exercem atividade remunerada. Nesse diapasão, a motivação 

deve surgir da importante satisfação de compreender que aquelas horas dedicadas às 

atividades do Conselho serão revertidas em favor de toda uma coletividade, inclusive de 

pessoas que não têm, em regra, capacidade de defender os próprios direitos – crianças e 

adolescentes – devendo, portando, o conselheiro buscar no sorriso de uma criança a motivação 

necessária para intervir politicamente na gestão dos recursos públicos. 

Quanto à educação para motivar, outro fator fundamental para o cumprimento efetivo 

das funções do Conselho de Direitos, é interessante enfatizar que a mesma está diretamente 

ligada à transformação da mentalidade da população, pois a mesma possibilita à sociedade 

evoluir cada vez mais ao notar a implementação do pensar coletivo, conforme os 

ensinamentos de Liberati e Cyrino: 

 

Não basta que a Constituição Federal diga que deverá haver participação popular na 
elaboração e fiscalização de políticas públicas de assistência social; não basta que a 
lei diga que ficam criados os Conselhos de Direitos, assegurando assento à sociedade 
civil. Se os seus componentes não buscarem a aprendizagem para a participação, os 

                                                 
161 CYRINO, Públio Caio Bessa. LIBERATI, Wilson Donizete. Op. cit., p. 59.  
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Conselhos funcionarão como um espaço de “participação outorgada”, perdendo-se a 
oportunidade de intervenção da sociedade civil numa parcela do poder político.

 162 
 

Claro está, pelas lições descritas no presente item, que a legislação prevê a 

participação popular efetiva na discussão e deliberação das políticas públicas garantidoras dos 

direitos das crianças e adolescentes, o que indica a necessidade de informação, motivação e 

educação para a participação por parte do povo, isso como forma de concretizar o estabelecido 

em lei, que somente poderá ocorrer com o conhecimento do procedimento prático de 

discussão e deliberação que deve ocorrer nos Conselhos de Direitos das Crianças e 

Adolescentes, com a efetiva participação popular. 

 

2.2.1.2.2 Procedimento prático de discussão e deliberação das políticas públicas 

garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes 

 

Inicialmente importa deixar bem claro que na medida em que a Lei n° 8.069/90 (ECA) 

exigiu a estruturação dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente para a formulação e 

controle de políticas públicas, suas decisões serão verdadeiras manifestações estatais de 

mérito, adotadas por um órgão público, visando interesse público. Assim, a escolha ou opção 

pública, discricionariedade administrativa, no que se refere à deliberação das políticas 

públicas garantidoras dos direitos infanto-juvenis, foi integralmente transferida dos Poderes 

Executivo e Legislativo para os Conselhos de Direitos, não podendo os integrantes dos 

referidos poderes interferir no mérito relativo às deliberações dos Conselhos de Direitos. 

Com a transferência do local de formulação e controle de políticas públicas para os 

Conselhos de Direitos, através do Estatuto da Criança e Adolescente, foi criado pela Lei nº 

8.242, de 12 de outubro de 1991 o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA163, em obediência ao estabelecido no art. 88, inciso II, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 - ECA, sendo, portanto, considerado como órgão deliberativo e 

controlador da política de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente em 

âmbito nacional. 

Devem os Conselhos nacional, estaduais, distrital e municipais, acompanhar a 

                                                 
162 Ibidem, p. 88.  
163 Em razão do princípio da simetria, que deve ser aplicado na Administração Pública, as diretrizes relativas ao 

Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes devem ser obedecidas também em âmbito 
estadual e municipal, ficando claro, portanto, que a legislação criadora dos Conselhos em âmbito estadual e 
municipal deve usar como parâmetro a nacional, com as adaptações relativas à especificidade de cada ente da 



95 
 

 

elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), bem como a execução do Orçamento, com o estabelecimento das 

diretrizes a seguir de acordo com o Plano de Ação e Plano de Aplicação, tudo com o objetivo 

de concretizar a promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ressalte-se, por 

oportuno, que a obediência às diretrizes dos Conselhos de Direitos, que visam estabelecer as 

políticas públicas concretizadoras dos direitos das crianças e adolescentes, não é ato 

discricionário da Administração Pública, mas sim obrigação legal, de acordo com os 

princípios da participação e exigibilidade, como destacado por Edson Sêda: 

 

O Estatuto não parte da ideia de que essas políticas atendam a esses beneficiários da 
norma constitucional “se quiserem”. Não! Parte de dois princípios: 1) o da 
participação – pelo qual o cidadão tem em suas mãos o poder constitucional de 
cobrar, pela via administrativa ou pela via judicial, que as políticas públicas 
cumpram com o seu dever; 2) o da exigibilidade – pelo qual essa cobrança, por essas 
duas vias, torna exigível que a autoridade em situação irregular (peticionada por um 
cidadão ou uma entidade representativa; requisitada pelo Conselho Tutelar ou 
sentenciada pela autoridade judiciária) corrija o rumo dessa política, seja pela via do 
caso a caso, seja através de medidas de ordem geral que alterem o rumo subsequente 
da política falha ou inexistente.
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Nesse intento de discutir e deliberar o rumo da política pública infanto-juvenil, devem 

os Conselhos de Direitos elaborar um diagnóstico da situação das crianças e adolescentes de 

determinado município, para em seguida partir para a elaboração do Plano de Ação e, 

finalizando o primeiro ciclo, do Plano de Aplicação. Para facilitar o presente estudo, o 

Município de Jucurutu, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, será utilizado de forma 

imaginária, para a elaboração prática dos caminhos a seguir por parte dos municípios 

brasileiros, ressaltando, porém, que nos termos da Resolução do CONANDA n° 105 de 15 de 

junho de 2005, em seu art. 4°, caput, cabe à administração pública, no nível correspondente, 

fornecer recursos humanos e estrutura técnica, administrativa e institucional necessários ao 

adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho de Direitos, devendo para tanto instituir 

dotação orçamentária específica sem ônus para o Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Destaque-se, ainda, que nos termos dos §§ 1° e 2° da referida resolução, a dotação 

orçamentária a que se refere o caput do art. 4° deverá contemplar os recursos necessários ao 

custeio das atividades desempenhadas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do 

                                                                                                                                                         
Federação. 

164 CURY, Munir (Coordenador). Op. cit., p. 370.  
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Adolescente, inclusive para as despesas com capacitação dos conselheiros, devendo os 

Conselhos contar com todos os recursos necessários e espaço físico adequado para o seu 

regular funcionamento, cuja localização será amplamente divulgada. 

Dotado de recursos humanos e estrutura técnica, administrativa e institucional 

necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento, o Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente deverá elaborar o diagnóstico da situação da infância e juventude de 

determinado município, com o objetivo de integrar o Plano de Ação elaborado pelo Conselho 

de Direitos da Criança e do Adolescente. Para facilitar a compreensão, importa conceituar o 

diagnóstico como um instrumento esclarecedor da situação de determinado município, 

indicando os setores mais vulneráveis e que necessitam de maior atenção, como forma de 

orientar o Poder Executivo na alocação de recursos orçamentários suficientes para o 

desenvolvimento de políticas públicas capazes de modificar positivamente a situação das 

crianças e adolescentes referidas no diagnóstico. 

Na situação hipotética referente ao município de Jucurutu, restou constatado no 

diagnóstico que inexistiam estrutura física e de pessoal para o acompanhamento das medidas 

socioeducativas; os conselheiros de direitos em sua maioria não compreendiam as funções dos 

Conselhos dos Direitos das Crianças e Adolescentes; o Conselho Tutelar não estava dotado de 

estrutura física e material para o atendimento da sociedade, tendo ficado constatada, como 

principal problema violador dos direitos dos pequenos, a crítica situação vivida pelas crianças 

e adolescentes envolvidos com drogas, principalmente o crack. Ficou constatada, também, a 

omissão do Poder Público em várias outras áreas, como, por exemplo, no caso de acesso à 

cultura. 

Diante de tal situação, o Conselho de Direitos, através de Resolução, deve elaborar o 

Plano de Ação165, definindo os objetivos e metas a alcançar, ressaltando as prioridades 

definidas pelo referido órgão. No caso hipotético do município de Jucurutu, foi elaborado o 

Plano de Ação, com os seguintes objetivos e metas: a) organizar a estrutura física e de pessoal 

para o acompanhamento das medidas socioeducativas; b) capacitar os conselheiros de direitos 

para que os mesmos possam compreender as funções dos Conselhos de Direitos; c) estruturar 

o Conselho Tutelar, inclusive no que se refere à organização do local para atendimento da 

população; d) implementar políticas públicas de apoio às crianças, adolescentes e famílias 

                                                 
165 O Plano de Ação é mais abstrato que o Plano de Aplicação, ou seja, é o documento que define os objetivos e 

metas da política de atendimento infanto-juvenil, de acordo com as deliberações do Conselho de Direitos 
respectivo, devendo no referido documento ser especificas as prioridades de determinada comunidade, com a 
inclusão de todas as necessidades do público infanto-juvenil de determinado município, por exemplo. 
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envolvidos com o uso de drogas; e) implementar políticas públicas de apoio à cultura. 

Após a elaboração do Plano de Ação, com a definição de metas e objetivos, deve o 

mesmo, juntamente com o diagnóstico, ser encaminhado ao Poder Executivo pelo menos dois 

meses166 antes do Projeto de Plano Plurianual ser encaminhado ao Legislativo por parte do 

Executivo. Como o prazo para o encaminhamento pelo Executivo ao Legislativo é de quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato (31 de agosto de 

2013 – mandato 2013/2016)167, deve o Plano de Ação ser encaminhado ao Executivo dois 

meses antes do citado prazo (30 de junho de 2013 – mandato 2013/2016). 

Ressalte-se, por oportuno, que além do encaminhamento anterior à elaboração do 

Plano Plurianual, deve o Plano de Ação ser enviado anualmente ao Executivo, pelo menos 

dois meses antes de 15 de abril de cada ano168 (prazo final de envio ao Legislativo, pelo 

Executivo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias). Dessa forma, anualmente deve o Conselho de 

Direitos enviar o Plano de Ação, também até o dia 15 de fevereiro de cada ano169, isso como 

forma de possibilitar ao Executivo a inclusão das diretrizes estabelecidas no Plano de Ação, na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Após a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deve o Conselho de Direitos 

elaborar o Plano de Aplicação170, com a deliberação de quais as políticas públicas deverão ser 

incluídas na Lei Orçamentária Anual (LOA), indicando as fontes de receita, de acordo com os 

recursos previstos na LDO. Importa esclarecer que a LDO deve prever todas as receitas e 

despesas públicas programadas, para após ter conhecimento de tais números, o Conselho de 

Direitos elaborar o Plano de Aplicação. 

No caso hipotético do município de Jucurutu, o Conselho de Direitos, após 

conhecimento de que R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) estavam destinados ao 

atendimento de políticas públicas intersetoriais concretizadoras dos direitos das crianças e 

adolescentes (Fundo da Infância e Adolescência), deliberou que os recursos indicados na Lei 

das Diretrizes Orçamentárias deveriam ser aplicados da seguinte forma, de acordo com as 

prioridades: 

                                                 
166 Não existe previsão legal, mas dois meses é um prazo suficiente para que o Executivo inclua no Plano 

Plurianual o que foi deliberado pelo Conselho de Direitos, através de resolução. 
167 De acordo com o art. 35, §2°, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
168 De acordo com o art. 35, §2°, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
169 Não existe previsão legal, mas dois meses é um prazo suficiente para que o Executivo inclua na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias o que foi deliberado pelo Conselho de Direitos, através de resolução. 
170 O Plano de Aplicação, de natureza técnica, é um documento mais complexo e completo de planejamento, 

onde o Conselho de Direitos, após tomar conhecimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, delibera quais as 
políticas públicas que deverão ser incluídas na Lei Orçamentária Anual, indicando as fontes de receita, de 
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a) implementar políticas públicas de apoio às crianças, adolescentes e famílias 

envolvidos com o uso de drogas – atendimento de projetos esportivos sociais e criação de 

política de apoio, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 

b) organizar a estrutura física e de pessoal para o acompanhamento das medidas 

socioeducativas – ampliação e/ou reforma de unidade de atendimento a adolescentes em 

conflito com a lei (semiliberdade, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

c) estruturar o Conselho Tutelar, inclusive no que se refere à organização do local para 

atendimento à população – aquisição de equipamentos e material permanente para os 

Conselhos Tutelares, objetivando a Implantação do SIPIA (Sistema de Informação Para a 

Infância e Adolescência), R$ 100.000,00 (cem mil reais);  

d) capacitar os conselheiros de direitos e tutelares para que os mesmos possam 

compreender as funções dos Conselhos de Direitos e Tutelares – capacitação e produção de 

material didático destinados aos conselheiros de direitos e tutelares, sobre o SIPIA, bem como 

acerca das funções do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e 

Conselho Tutelar, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);  

e) implementar políticas públicas de apoio à cultura – atendimento de projetos 

culturais de música – Fundação da Filarmônica de Jucurutu, R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). 

Finalizado o Plano de Aplicação de acordo com os critérios definidos acima, deve o 

mesmo ser encaminhado ao Poder Executivo, até 30 de junho de cada ano171, ou seja, dois 

meses antes de 31 de agosto172, prazo que tem o Executivo para encaminhar ao Legislativo a 

Lei Orçamentária Anual, que nos termos do art. 2° da Lei n° 4.320/64, conterá discriminação 

da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de 

trabalho do Governo. 

Após o cumprimento do papel dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente 

no sentido de garantir a concretização dos direitos fundamentais infanto-juvenis com as 

elaborações dos Planos de Ação e Aplicação, bem como acompanhamento da formulação do 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, importa analisar 

a forma de escolha das políticas públicas garantidoras dos direitos infanto-juvenis. 

                                                                                                                                                         
acordo com os recursos previstos na LDO. 

171 Não existe previsão legal, mas dois meses é um prazo suficiente para que o Executivo inclua na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias o que foi deliberado pelo Conselho de Direitos, através de resolução. 

172 De acordo com o art. 35, §2°, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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2.2.1.2.3  Processo de escolha das políticas públicas garantidoras dos direitos das 

crianças e adolescentes 

 

Com a contemplação dos direitos das crianças e adolescentes na Lei Orçamentária 

Anual (LOA), deve o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente providenciar que as 

políticas públicas atendam ao público infanto-juvenil, com a ressalva de que os recursos 

previstos na LOA para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) não podem ser aplicados em 

regra com políticas sociais básicas, vez que estas são de obrigação originária do Poder 

Executivo e, também, pelo fato de os recursos do FIA serem considerados de natureza 

complementar à garantia da concretização dos direitos das crianças e adolescentes. 

Assim, os valores destinados ao FIA devem ser aplicados em sua linha primária com 

programas e serviços de proteção especial de direitos e programas socioeducativos e, em 

caráter complementar ou mesmo na linha secundária, em programas e serviços das políticas 

sociais básicas (educação, saúde, assistência social, cultura, trabalho, previdência etc.). Os 

valores devem ser usados, por exemplo, em programas de proteção especial, destinados a 

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social no seu desenvolvimento, como 

nos casos de envolvimento com prostituição infanto-juvenil, dependência de drogas, dentre 

outros. 

Ressalte-se, ainda, que os fundos devem ser destinados para financiar projetos 

inovadores e referenciais que visem concretizar os direitos das crianças e adolescentes, em 

regra de forma complementar, como destacado por Nogueira Neto: 

 

(...) os Fundos para os Direitos da Infância e da Adolescência devem ser os 
financiadores, minimamente, de projetos inovadores e referenciais, no âmbito da 
política de promoção dos direitos da criança e do adolescente e, portanto, 
preferencialmente, no bojo dos seus programas e serviços de proteção especial de 
direitos e dos seus programas socioeducativos e supletivamente dos demais 
programas e serviços das políticas sociais (educação, saúde, assistência social, 
cultura etc.).

 173 
 

Assim, deve o Conselho de Direitos, nos termos do art. 12, inciso VII, do Regimento 

Interno do CONANDA174, deliberar sobre a política e critérios de aplicação dos recursos 

financeiros do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, devendo, para tanto, 

publicar editais de seleção de programas, projetos e ações de defesa e atendimento dos 

                                                 
173 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 69. 
174 Resolução nº 77 de 13 de março de 2002. 
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Direitos da Criança e do Adolescente. 

No caso hipotético do município de Jucurutu, por exemplo, com o escopo de 

implementar políticas públicas de apoio às crianças e adolescentes envolvidas com o uso de 

drogas – atendimento de projetos esportivos sociais e criação de política de apoio, no valor 

previsto na Lei Orçamentária Anual, de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) – , poderá o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA) de Jucurutu publicar 

editais com o fim de selecionar dois projetos ou programas, sendo um de atendimento à 

projetos esportivos, com valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e outro de 

apoio às crianças e adolescentes já envolvidos com o uso de substâncias entorpecentes, 

também com valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

Nesses termos, após a publicação dos editais, com os critérios de análise, deve o 

CMDCA aprovar os dois projetos com as melhores propostas apresentadas. Para a análise e 

escolha, podem ser usados critérios como a maior quantidade de crianças e adolescentes 

beneficiadas, por exemplo, devendo, inclusive, todos os projetos serem apresentados 

publicamente para a facilitação das escolhas pelos membros do CMDCA. Merece destaque, 

também, a possibilidade de apresentação de projetos por entidades governamentais ou não 

governamentais, ressaltando que após a seleção e assinatura dos contratos entre as entidades 

selecionadas e o município de Jucurutu, deve o CMDCA acompanhar e avaliar a execução 

orçamentária relativa à aplicação dos recursos do FIA. 

Estabelecido todo o processo de escolha das políticas públicas garantidoras dos 

direitos das crianças e adolescentes, inclusive com a seleção das entidades governamentais ou 

não governamentais para a execução dos projetos, bem como com a assinatura dos contratos 

entre as referidas entidades e o Poder Público, importa analisar as formas de controle sobre as 

ações estatais no que se refere à execução de outras políticas públicas. 

 

2.2.2 Controle sobre as políticas públicas infanto-juvenis 

 

Com o objetivo de estabelecer a importância do controle sobre as políticas públicas, 

com ênfase nas destinadas para a concretização dos direitos das crianças e adolescentes, serão 

analisadas as formas de controles da Administração Pública, o conceito de discricionariedade 

administrativa em políticas públicas infanto-juvenis e, por fim, a vinculação entre o 

descumprimento das deliberações dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente e a 

prática de atos de improbidade administrativa. 
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2.2.2.1  Controles Interno e Externo da Administração Pública 

 

O exercício da função pública pressupõe transparência e necessidade do cumprimento 

dos preceitos estabelecidos na Constituição Federal, devendo o gestor público manter 

constantemente a busca pela otimização dos fatores da eficiência, transparência, 

desburocratização e democratização da estrutura governamental, cumprindo todos os 

princípios estampados no art. 37 da Carta Magna. Para tanto, principalmente em razão da 

gestão ser relativa a dinheiro público, deve ser mantida uma estrutura de controle da 

Administração Pública, internamente e, também, de forma externa, garantindo ao povo, 

verdadeiro detentor do poder, uma gestão transparente e eficiente dos recursos públicos. 

Nesse diapasão, deve a Administração Pública controlar suas próprias atividades e, 

também, ser controlada por entes externos, como afirmou Phillip Gil França, esclarecendo que 

em razão da natureza pública da função exercida é necessária a existência efetiva de um 

sistema de autocontrole, bem como o exercício do controle externo pelo Legislativo (com o 

auxílio do Tribunal de Contas), do Ministério Público, do Judiciário e, principalmente, da 

sociedade175. 

Resta clara, portanto, a necessidade do exercício do autocontrole, que por 

determinação constitucional não é suficiente para o satisfatório gerenciamento da coisa 

pública. É necessária a intervenção de entes externos ao Executivo, sendo importante 

esclarecer que quando o autocontrole é exercido de forma efetiva, as outras formas de 

controle existentes apenas constatam que a coisa pública está sendo gerida de acordo com o 

interesse público. Ressalte-se, por oportuno, que o exercício de tal controle de forma conjunta 

não significa quebra da independência de cada um dos poderes estabelecidos na Constituição 

Federal (art. 2°, da Constituição Federal), eis que os Poderes são independentes, mas 

harmônicos entre si, cabendo a cada um exercer a fiscalização em relação aos demais. 

Portanto, faz parte da essência do exercício da atividade administrativa a prática do 

autocontrole, visando corrigir os defeitos e maximizar as potencialidades da máquina estatal 

com vistas a cumprir de forma cada vez mais precisa o munus público, como enfatizado por 

Miguel Seabra Fagundes, ao estabelecer que o autocontrole da Administração Pública visa 

corrigir os defeitos de funcionamento interno do organismo administrativo, aperfeiçoando o 

                                                 
175 FRANÇA, Phillip Gil. O controle da administração pública: Tutela jurisdicional, regulação econômica e 

desenvolvimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 75. 
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interesse público, com vias a corrigir eventuais defeitos existentes e reparar direitos e 

interesses eventualmente violados176. 

Na prática, porém, o grande problema da Administração Pública está exatamente no 

exercício do autocontrole, ou mesmo falta de exercício, pois os vários escândalos envolvendo 

gestores públicos noticiados pela impressa cotidianamente são espelhos de que após a 

assunção de cargos públicos os ocupantes terminam por visar, em muitas vezes, atender aos 

interesses privados, em detrimento dos públicos, inserindo nos quadros funcionais dos órgãos 

públicos parentes e amigos desqualificados, ou mesmo pessoas que lhes deram apoio na 

campanha política, prejudicando, sobremaneira, o exercício no interesse público.  

Assim, exatamente para coibir tais práticas, necessário se faz o exercício do controle 

da Administração Pública, externamente, devendo o gestor possibilitar de forma plena tal 

exercício, dando máxima transparência aos atos administrativos, com a publicação do 

orçamento público na internet, por exemplo, inclusive no que se refere à execução, o que 

possibilita o exercício do controle por parte da sociedade em geral, materializando, então, de 

forma efetiva a possibilidade de controle pelo povo, em homenagem ao princípio da 

democracia. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio e, com o mesmo objetivo do autocontrole, 

busca o controle externo exercido pelo Legislativo dar segurança à atuação do Executivo, 

preservando o interesse público e, muitas vezes, interferindo diretamente no estabelecimento 

de políticas públicas, como explicitado por Adilson de Abreu Dallari: 

 

(...) A reforma administrativa, com a substituição do modelo burocrático pelo 
modelo gerencial e o processo de privatização, criou uma nova ordem que exige a 
participação do Legislativo na formulação de políticas públicas e no 
acompanhamento e controle de sua implementação. A composição heterogênea do 
Legislativo e, especialmente, a presença de minorias asseguram o caráter 
democrático do controle parlamentar (...).177 

  

O fato de o Legislativo ser composto por diversos seguimentos da sociedade, valoriza 

mais ainda o controle por ele exercido, eis que mesmo integrando a minoria, em algumas 

situações, os parlamentares podem constatar irregularidades existentes na elaboração, por 

exemplo, de políticas públicas, e buscar a correção, com ganhos consideráveis por parte da 

sociedade. Acrescente-se, por oportuno, que a deliberação de políticas públicas 

                                                 
176 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7 ed. 

Atualização de Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 126. 
177 DALLARI, Adilson Abreu. Controle político das agências reguladoras. Revista Interesse Público. Porto 
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concretizadoras dos direitos das crianças e adolescentes deve ser formulada pelos Conselhos 

de Direitos das Crianças e Adolescentes, nos termos do art. 88, inciso II, do ECA. 

O que se lamenta, atualmente, é a grande interferência do Executivo nas decisões do 

Legislativo, em razão da existência dos partidos políticos que muitas vezes servem tão 

somente para encobrir ilegalidades cometidas pelos gestores públicos e impedir o exercício da 

função fiscalizatória por parte do Legislativo. Surge, assim, a necessidade de controle pelo 

Judiciário, através do exercício de fiscalização por parte da sociedade ou mesmo através do 

Ministério Público, devendo, inclusive, ser otimizado o exercício das atividades fiscalizatórias 

por parte dos Conselhos de Direitos, pois apesar da possibilidade de deliberação e controle das 

políticas públicas infanto-juvenis, não há efetiva participação desse importante ator do 

Sistema de Garantia de Direitos na condição de fiscais, representando os pequenos brasileiros. 

Quanto ao controle de políticas públicas pela sociedade, importa esclarecer que faz 

parte do cotidiano do cidadão brasileiro, atualmente, a discussão acerca da aplicação das 

verbas públicas, existindo inclusive a afirmação, por exemplo, de que o Poder Executivo 

deveria diminuir os gastos com propaganda institucional e aplicar mais recursos na área da 

saúde, surgindo, dessa forma, a discussão relativa à ordem de prioridade de aplicação das 

verbas públicas. 

Com o estudo acerca da Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa, o autor 

Cláudio Pereira de Souza Neto enfatiza que devem prevalecer as deliberações democráticas 

em detrimento das decisões pessoais dos gestores públicos, que muitas vezes alegando o 

exercício de mandato popular, buscam satisfazer interesses próprios em detrimento da 

coletividade. O texto abaixo transcrito esclarece bem a posição de Cláudio Pereira acerca da 

importância da democracia deliberativa, com o envolvimento de toda a comunidade na 

deliberação acerca do próprio futuro: 

 

(...) a compreensão da democracia deliberativa deve prevalecer por ser a mais 
conforme aos postulados (regulativos da interpretação constitucional) da “unidade da 
constituição”, da “integralidade” e da “coerência”, os quais prescrevem, em síntese, 
que o sistema formado pelos princípios constitucionais deve ser reconstruído de 
modo a se compor um todo coerente, integrado e harmônico. Tais postulados se 
alicerçam na compreensão de que o fato de o direito conter normas que obrigam em 
sentido divergente é um problema, a ser corrigido pela atividade interpretativa, e não 
uma característica sua, essencial e insuperável. Além disso, a proposta democrático-
deliberativa deve prevalecer também por ser a que melhor permite a cooperação 
democrática em contextos marcados por um profundo desacordo moral, i.e., pelo 
“fato do pluralismo”, o qual afasta a possibilidade de se justificar pré-politicamente a 

                                                                                                                                                         
Alegre, n 18, 2003, p. 20. 
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restrição da soberania popular. 178 
 

Nesse contexto, importa esclarecer que a aplicação de verbas públicas e deliberação 

acerca das políticas públicas deverão respeitar o princípio da separação dos três poderes, 

calcado na ideia de que o exercício do poder estatal deverá ser dividido entre o Legislativo, 

Executivo e Judiciário, com premissa de que o “poder freie o poder”179, cabendo ao 

Legislativo, por exemplo, em atividade típica, dispor sobre a distribuição de rendas, com a 

sanção do Executivo (art. 48 da Constituição Federal), ressaltando que poderá o Judiciário 

declarar inconstitucional lei tratando acerca da distribuição de rendas, caso não esteja de 

acordo com a Constituição Federal, por exemplo (art. 102, I, ‘a’). 

Fica claro, com o exemplo referido no parágrafo anterior, que o exercício da 

democracia no Brasil é materializado na ideia da existência do sistema de “freios e 

contrapesos”, onde poderá ocorrer o controle de um Poder em relação à atividade típica do 

outro, isso como forma de impedir que o exercício do mandato popular seja usado como 

justificativa para o cometimento de abusos na aplicação de recursos públicos. O Judiciário é 

figura essencial na busca da interpretação dinâmica das normas, considerando que estas 

devem ser concretizadas de acordo com os valores existentes na sociedade de determinada 

época, o que facilita sempre a concretização dos direitos garantidores do interesse público, 

como explicado por Maria Goretti Dal Bosco, ao estabelecer a função dos conceitos 

indeterminados, como o de discricionariedade administrativa: 

 

A função dos conceitos jurídicos indeterminados, em grande parte, é a de 
permanecerem abertos às mudanças dos valores que a sociedade adota, em cada 
época, e, por isso, a importância do juiz averiguar as concepções éticas que vigoram 
em cada sociedade em determinada época. Assim, é fundamental que, ao aplicar uma 
sanção como as que estão previstas na Lei de Improbidade, por exemplo, por força 
da conduta administrativa que desrespeita princípios constitucionais, o julgador 
tenha em mente o alcance da repercussão da atitude da Administração diante dos 
conceitos éticos dos administrados da comunidade em questão.

 180 
 

Assim, com o objetivo de buscar parâmetros na aplicação dos recursos públicos, deve 

ser considerado, ainda, que a Constituição da República, bem como as outras normas 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro, estabelece um campo de possibilidades na 

destinação dos recursos públicos, ficando claro que no momento que o Legislativo aprova 

                                                 
178  SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Op. cit., p. 20/21. 
179 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de la Brède et de. De l’esprit des lois. Éditions Garnier 

Frères. Paris. 1956, p. 163. 
180 DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em políticas públicas. Curitiba: Juruá, 2008, p. 379/380. 
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uma lei orçamentária, posteriormente sancionada pelo Executivo, há a possibilidade de 

discussão da matéria referida na lei, pelo Judiciário, em razão da necessidade de reanálise da 

destinação das verbas públicas pelo Judiciário, como forma de materializar a teoria 

republicana que visa extrair das normas o campo de significação prática. 

Acrescente-se, ainda, que de acordo com Müller uma teoria pós-positivista da norma 

jurídica deveria partir do pressuposto de que a norma jurídica é determinada principalmente 

pela realidade social, considerada o âmbito da norma, concluindo que o texto normativo 

expressa o ‘programa da norma’, tradicionalmente entendido como o ‘comando jurídico’181, 

enquanto que a norma propriamente dita deveria ser extraída da realidade social, o que 

justifica a ação do Judiciário ao extrair da realidade social a correta interpretação da norma 

jurídica, em detrimento de interpretações equivocadas formuladas por gestores públicos 

muitas vezes envolvidos em escândalos de corrupção, ao direcionar os recursos públicos 

apenas para a satisfação de interesses privados, sob a alegação de que estão agindo de acordo 

com a discricionariedade administrativa, o que é um equívoco. 

 

2.2.3 Discricionariedade Administrativa em Políticas Públicas infanto-juvenis 

 

Ao tratar acerca da chamada discricionariedade administrativa, importa estabelecer que 

a Administração Pública deve fazer exatamente o que está determinado na lei, ao contrário do 

particular que pode fazer o que a lei permite e, também, o que não é legalmente proibido. Fica 

claro, assim, que a chamada discricionariedade administrativa não pode jamais ser confundida 

com arbitrariedade, eis que o gestor público deve, sempre, obediência à lei, mesmo diante da 

existência de opções para prática dos atos, ocasiões em que deve o ato ser praticado em favor 

do máximo interesse público. Gorette Dal Bosco, ao tratar das normas que oferecem 

faculdades ao administrador no momento de definir quais as políticas públicas devem ser 

executadas com prioridade, é categórica ao afirmar que é perfeitamente possível a avaliação 

judicial no que se refere às escolhas públicas formuladas pelo gestor, conforme se percebe 

com a leitura do trecho abaixo: 

 

(...) a norma que oferece faculdades ao administrador (…) não pode ser concebida 
como imune à avaliação judicial de modo absoluto, pois sempre caberá discutir a 
presença do interesse público e da obediência aos princípios constitucionais. Não se 
trata, aqui, de decidir qual seria, entre as atitudes, a que o agente deveria ter adotado, 

                                                 
181 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 77. 
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mas de verificar se aquela preferida por ele atendeu ao interesse público e se está de 
acordo com a razoabilidade e proporcionalidade que o caso concreto requeria.

 182 
 

Pelas lições acima transcritas, fica claro que compete ao Judiciário analisar, dentre as 

várias possibilidades existentes em decorrência da chamada discricionariedade administrativa, 

se a opção escolhida pelo gestor obedeceu aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Assim, em caso de opção de investimento de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) em uma política pública de apoio à saúde das gestantes em detrimento de outra 

destinada ao combate do câncer de mama, possivelmente não haverá interferência do 

Judiciário, eis que a medida tomada pelo gestor foi razoável e proporcional, de acordo com a 

realidade de uma comunidade que apresentava altos índices de morte de crianças no parto. 

Contudo, se o investimento dos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) fosse direcionado para a 

construção de novos gabinetes para os vereadores, possivelmente o Judiciário iria declarar a 

ilegalidade da escolha discricionária, diante da análise das prioridades existentes no 

município. 

Dessa forma, quanto à necessidade de exercício efetivo de controle pelo Judiciário, 

insta esclarecer que apenas o estabelecimento formal da prioridade absoluta não garante que 

uma criança que mora em uma favela tenha materialmente acesso à educação, na medida em 

que o direito necessita ser dotado de meios materializadores de seus comandos, ressaltando 

assim a necessidade de associação de Direito e Economia com o fim de começar a solucionar 

o problema da escassez de recursos aliada à necessidade que aumenta a cada dia.  

O estudo da Economia na gestão pública é imprescindível para otimizar a aplicação 

dos recursos públicos necessários ao atendimento das ilimitadas necessidades humanas, 

conforme bem observou Luciano Benetti Timm183 em artigo que estabelece a melhor maneira 

de prover os direitos fundamentais:   

 

Numa perspectiva de Direito e Economia, os recursos orçamentários obtidos por 
meio da tributação são escassos, e as necessidades humanas a satisfazer, ilimitadas. 
Por essa razão, o emprego daqueles recursos deve ser feito de modo eficiente a fim 
de que possa atingir o maior número de necessidades pessoais com o mesmo recurso. 
 

E qual dos Poderes pode afirmar que o emprego dos recursos públicos foi feito de 

modo eficiente e atingiu o maior número de necessidades pessoais com o mesmo recurso? A 

                                                 
182 DAL BOSCO, Maria Goretti. Op. cit., p. 377/378. 
183  SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. Qual a maneira mais eficiente de prover direitos 

fundamentais: uma perspectiva de direito e economia? Livraria do Advogado. Porto Alegre. 2010, p. 52.  
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resposta é objetiva: o Poder Judiciário, por determinação constitucional, isso se ficar 

comprovada a prática de ilegalidades atribuídas aos Poderes Executivo e/ou Legislativo. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que compete ao 

“Poder Judiciário e só a ele que cabe resolver definitivamente sobre quaisquer litígios de 

direitos. Detém, pois, a universalidade da jurisdição, quer no que respeita a legalidade ou à 

consonância das condutas públicas com atos normativos infralegais, quer no que atina à 

constitucionalidade delas”184. Fica claro, portanto, que o Judiciário é a última instância de 

controle de políticas públicas, na medida em que detém a missão constitucional de prestar a 

tutela jurisdicional. 

Dessa forma, diante da falsa ideia de que o mérito administrativo é inatingível, em 

razão da impossibilidade de análise da conveniência e oportunidade, típicas de atos 

discricionários, é forçoso afirmar que o mérito administrativo deve ser enfrentado, em 

atividade típica do Judiciário, quando o ato praticado não estiver de acordo com os preceitos 

constitucionais, acrescentando, também, que em casos complexos como de controle de 

políticas, seja na elaboração ou execução, poderá o Magistrado ser auxiliado por peritos 

judiciais, dentre os profissionais das mais variadas áreas, com vias a subsidiar o julgador na 

prolação de sua decisão, como facilmente se percebe com a leitura das lições de Dal Bosco: 

 

(...) pode o magistrado encontrar profissionais tão ou mais capazes de avaliar as 
questões técnicas as quais se diz que só os agentes da administração pública 
estariam habilitados a fornecer conclusões. Isso quer dizer que, sempre que o juiz 
se deparar com situações suspeitas, nas quais a avaliação feita pela 
Administração mostra-se irrazoável diante dos padrões comuns aceitáveis, 
podendo-se supor que houve desvios capazes de onerar o Erário, não deve hesitar 
em determinar perícia técnica para avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da 
medida adotada.

 185 
 

Especificamente em relação às políticas públicas garantidoras dos direitos das crianças 

e adolescentes, de acordo com o art. 88, inciso II, da Lei n° 8.069/90, importa considerar que 

os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente têm como principal incumbência 

institucional a deliberação e controle das políticas públicas a executar com os recursos do 

Fundo da Infância e Juventude, podendo o gestor público inclusive ser condenado por 

improbidade administrativa caso não atue em consonância com as deliberações dos Conselhos 

de Direitos, conforme se verá no tópico seguinte. 

                                                 
184 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20 ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006, p. 108. 
185 DAL BOSCO, Maria Goretti. Op. cit., p. 382. 
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2.2.4 Improbidade Administrativa e descumprimento das deliberações dos Conselhos 

de Direitos da Criança e Adolescentes 

 

Conforme visto no item acima, a ideia de discricionariedade administrativa é uma das 

mais contestadas quando o assunto é deliberação acerca de políticas públicas, diante da 

constatação de que o gestor público sempre tem mais de uma possibilidade de escolha quando 

o ato é discricionário. Contudo, importa destacar, com já afirmado nos itens acima, que a 

principal incumbência institucional dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente é a 

deliberação e controle de todas as ações relativas à concretização dos direitos das crianças e 

adolescentes, especialmente no que se refere às políticas públicas a executar com os recursos 

do Fundo da Infância e Juventude. 

Ressalte-se, por oportuno, que o poder de deliberação dos Conselhos de Direitos não é 

referente às políticas sociais básicas (educação, saúde, assistência social, cultura etc.), mas 

sim de políticas públicas complementares, como já tratado em tópico específico, com a 

ressalva de que mesmo no caso das políticas sociais básicas os Conselhos de Direitos devem 

exercer o papel fiscalizador das políticas instituídas pelos Poderes Executivo e Legislativo. 

Assim, as deliberações186 dos Conselhos relativas às políticas públicas 

complementares têm caráter vinculativo, criando um novo limite à discricionariedade 

administrativa. Fica claro, portanto, que o gestor público não tem possibilidade de escolhas no 

que se refere às políticas públicas complementares concretizadoras dos direitos das crianças e 

adolescentes, criando a obrigatoriedade de obediência das deliberações, inclusive no que se 

refere à destinação de recursos para o Fundo da Criança e Adolescência, que é gerido 

exclusivamente pelos Conselhos de Direitos. 

Para ficar mais claro, importa destacar que nos atos administrativos em geral, cabe ao 

gestor público, no caso dos municípios aos Prefeitos, decidir, dentre as várias possibilidades, 

qual a que melhor atende ao interesse público, como exemplificado por Dal Bosco, ao tratar 

da definição de políticas públicas realizadas pelo administrador: 

 

De posse de todos os elementos objetivos sobre a situação da realidade que 
administra (índices de necessidades nas áreas de educação, saúde, transportes, lazer 
etc.), terá ele de propor a forma mais correta de investir os recursos públicos. A 
forma mais correta, no caso, não será, certamente, a que deixar crianças sem escola 

                                                 
186 Representadas nas Resoluções dos Conselhos. 
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ou serviços de saúde, enquanto destina os recursos à construção de sofisticados 
prédios para o funcionamento da máquina administrativa.

 187 
 

Na elaboração das Leis Orçamentárias, especificamente em relação aos direitos da 

criança e adolescente, deve o Administrador propor o investimento dos recursos disponíveis 

da forma que mais beneficie a coletividade, sendo uma parte destinada à concretização das 

políticas sociais básicas (educação, saúde, assistência social, cultura etc.) e outra destinada à 

concretização de políticas públicas complementares, com a destinação de recursos para o 

Fundo da Infância e Adolescência, que deverá ser gerido pelos Conselhos de Direitos.  

Destaque-se, por oportuno, que é possível a condenação por improbidade 

administrativa ao gestor público que agir ilegalmente na elaboração, cumprimento das 

deliberações dos Conselhos de Direitos ou execução das políticas públicas, conforme bem 

explicitado por Dal Bosco: 

 

A aplicação da Lei de Improbidade (…) revela-se adequada à sanção dos agentes 
públicos que mal elaborarem as políticas públicas ou as executarem de modo 
ineficiente ou imoral, a partir da avaliação de cada caso, mediante princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. (…) não basta aplicar a sanção legal 
simplesmente, mas adotar uma solução que se demonstre capaz de proporcionar a 
punição que, efetivamente, deve ser aplicada para atingir os objetivos buscados, 
tanto pela legislação, quanto pelo senso de justiça existente no seio da 
comunidade.188 
 

Com a desobediência aos princípios constitucionais estabelecidos no art. 37, caput, a 

ação dolosa do gestor público ao não cumprir as deliberações dos Conselhos de Direitos, ou 

mesmo elaborar ou executar políticas públicas em desobediência aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estará tipificada no art. 11, caput, da Lei 

n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), o que denota a necessidade de fixação de 

planos de ação para todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos, não só para impedir a 

prática de atos ímprobos pelos gestores públicos, mas principalmente para a concretização dos 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes. 

                                                 
187 Ibidem, p. 372. 
188 Ibidem. 
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3 ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: FUNÇÕES TÍPICAS E 

PLANO DE ATUAÇÃO PRÁTICA 

 

Na busca por um perfil ideal dos atores do Sistema de Garantia de Direitos das 

Crianças e Adolescentes, com o escopo de traçar um plano de atuação prática dentro da atual 

sistemática legislativa brasileira, importa observar que o processo de defesa e garantia dos 

direitos da criança e adolescente é bastante dinâmico, o que indica a necessidade de constante 

estudo com o fim de adequar as mais diferentes situações ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Fica certo, portanto, que a evolução protetiva dos direitos infanto-juvenis é um processo com 

curso diferente em cada parte do país, cabendo aos atores do sistema de proteção de direitos 

identificar a realidade da sua comunidade, na busca por uma efetiva proteção. 

Ressalte-se, por outro lado, que apesar da inexistência de realidades iguais para a 

adoção de providências padrões por parte dos atores do Sistema de Garantia de Direitos, deve-

se observar as experiências exitosas nas mais variadas regiões do Brasil, na busca por um 

caminho base a trilhar, com a ressalva de que os avanços sociais consolidados não podem 

retroceder, na medida em que o ordenamento jurídico constitucional brasileiro proíbe que se 

retorne a um estado de coisas afastado do ideal, como explicitado por Felibe Derbli, em sua 

obra O Princípio da Proibição de Retrocesso Social na Constituição de 1988189: 

 

A proibição de retrocesso social não pode ser reduzida a modalidade de eficácia 
jurídica dos princípios – há que se lhe reconhecer a natureza principiológica, vez que 
exibe um elemento finalístico. No entanto, a finalidade concernente ao princípio da 
proibição de retrocesso social é primordialmente negativa, apontando, antes de um 
estado de coisas a ser alcançado, a proibição de que se retorne a um estado de coisas 
mais afastado do ideal.  

 

Como direitos sociais, os das crianças e adolescentes evoluem concretamente de 

maneira disforme em todo o Brasil, apenas com a certeza da impossibilidade de retrocesso, o 

que indica uma excelente perspectiva de mudanças positivas, na medida em que as 

experiências positivas e negativas podem ser repassadas com o escopo de cada vez mais 

concretizar os direitos infanto-juvenis, de acordo com os preceitos estabelecidos na 

Constituição Federal. Urge, assim, conhecer o passado e traçar planos de atuações práticas 

baseados nos caminhos tortuosos já percorridos por pessoas obstinadas que um dia decidiram 

sonhar juntas e agir para transformar os sonhos em realidade. 

                                                 
189 DERBLI, Felipe. O princípio da proibição de retrocesso social na Constituição Federal de 1988. Rio de 
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Assim, ao traçar um plano de atuação prática relativo aos direitos dos pequenos 

brasileiros, importa partir do pressuposto de que o Brasil culturalmente foi formado de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pelo “Código de Menores”190, onde o “Juiz de Menores” era a 

figura central no sistema que buscava o bem estar do menor, nos termos do art. 6º do referido 

diploma legal. O código menorista, em seu art. 8°, atribuía ao Juiz a função de legislar, através 

de portaria ou provimento, podendo determinar outras normas de caráter geral, caso 

necessárias à assistência, proteção e vigilância dos chamados “menores”. 

A disciplina estabelecida pelo “Código de Menores” dava amplos poderes ao “Juiz de 

Menores” para agir ao seu prudente arbítrio, cabendo ao magistrado subjetivamente agir de 

acordo com as medidas que considerava adequadas para a tutela dos interesses das pessoas 

com menos de dezoito anos, que se encontravam em “situação irregular”, o que também 

poderia acontecer com as pessoas com idade entre dezoito e vinte um anos nos casos 

expressos na referida legislação191. O art. 1º da codificação estabelecia a necessidade de 

assistência, proteção e vigilância aos “menores”, o que deixava bem clara a figura do “Juiz de 

Menores” como autoridade centralizadora de todas as ações relativas ao direito menorista. 

Com a Lei nº 6.697/1979 foi criada no Brasil a Política do Bem-Estar do Menor, que 

tinha como autoridade central o “Juiz de Menores”. O magistrado, auxiliado por diversos 

profissionais, buscava a evolução na política de atendimento aos “menores” referidos na lei, o 

que não representou na época uma efetiva concretização dos direitos das pessoas com menos 

de dezoito anos, eis que as mesmas eram consideradas como objetos de direitos. Ao analisar 

trecho do artigo intitulado Crianças Carentes e Políticas Públicas, de autoria de Edson 

Passetti, que se reporta ao período de transição entre o Código de Menores de 1927 e o 

Código de Menores de 1979, fica claro que a existência de nova legislação não representou, 

naquele momento, a concretização de políticas de atendimento aos direitos infanto-juvenis192: 

 

A passagem de uma perspectiva do atendimento para a outra exigiu contratação de 
mão de obra especializada para responder às exigências do tratamento 
“biopsicossocial”. Abria-se empregos para psicólogos, sociólogos, assistentes 
sociais, médicos, dentistas, enfermeiros, economistas, educadores e uma nova 
burocracia administrativa para gerenciar os diversos pavilhões que foram 
construídos para abrigar os internos. Contudo, a reforma não impediu a 
disseminação de violências praticadas em seu interior entre internos e pelas 
autoridades sobre os internos. 

                                                                                                                                                         
Janeiro: Renovar, 2007. p. 294/295. 

190 Lei nº 6.697/1979.  
191 Art. 2º, da Lei 6.697/1979. 
192 DEL PRIORE, Mary (org.). Op. cit., p. 358/359. 
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Partindo dessa experiência negativa registrada com o “Código de Menores” e de 

acordo com a tendência internacional de proteção integral aos direitos das crianças e 

adolescentes, a Constituição Federal de 1988 garantiu a fuga do subjetivismo do “Juiz de 

Menores”, na busca por uma política de atendimento onde todos os atores do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e Adolescente tivessem participação direta na concretização 

do estabelecido no caput do art. 227, CF, o que deixou clara a necessidade de criação de uma 

rede de proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

No próprio texto constitucional ficou estabelecido, no §1º do art. 227 e seus incisos, 

por exemplo, que o Estado deve promover programas de assistência integral à saúde da 

criança, do adolescente e do jovem, com a possibilidade de participação de entidades não 

governamentais, mediante políticas específicas, inclusive com a condição de aplicação de 

percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; criação de 

programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de 

deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do 

jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 

facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 

arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

Assim, com as definições das funções típicas e a fixação de um plano de atuação 

prática para a concretização de políticas públicas relativas aos direitos infanto-juvenis por 

parte da União, Estados, Distrito Federal, municípios, sociedade civil, conselhos tutelares, 

conselhos de direitos, defensorias públicas e ministérios públicos, buscar-se-á estabelecer os 

primeiros caminhos a seguir na busca pela concretização dos direitos das crianças e 

adolescentes, ressaltando, porém, que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 

violação dos direitos da criança e do adolescente (art. 70, ECA).  

Por fim, importa destacar que serão analisadas apenas as funções típicas dos principais 

atores do Sistema de Garantia de Direitos, especificamente no que se refere aos papeis 

relativos à discussão, seleção e execução das políticas públicas concretizadoras dos direitos 

das crianças e adolescentes, com exceção das funções da magistratura193, isso em razão de ser 

o Judiciário a última porta a ser batida no que se refere à materialização dos direitos das 

crianças e adolescentes, garantindo assim a fuga do subjetivismo do Juiz e, principalmente, a 

imparcialidade em análise de processos judiciais que tratem de concretização de políticas 

                                                 
193 As funções dos Judiciários serão examinadas em capítulo próprio, ao tratar especificamente acerca do 

ativismo judicial. 
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públicas infanto-juvenis. 

 

3.1 UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 

 

3.1.1 Funções típicas 

 

Ao tratar acerca das funções típicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

importa registrar que o primeiro princípio fundamental garantido pela Constituição Federal de 

1988, em seu art. 1°, estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união 

indissolúvel da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, constituindo-se em Estado 

Democrático de Direito, o que deixa bem clara a unidade da República Federativa do Brasil 

no que se refere ao cumprimento dos direitos estabelecidos na Carta Magna, ressaltando, de 

acordo com Paulo Bonavides, que hoje vive-se no Brasil “a época constitucional do pós-

positivismo, que faz a legitimidade imperar sobre a legalidade, os princípios sobre as regras, a 

jurisdição sobre a discrição, o valor sobre o fato, a certeza sobre a indeterminação”194. 

Nessa nova era constitucional pós-positivista, cresce para o povo brasileiro a esperança 

em mudanças significativas no modo de concretizar os direitos fundamentais garantidos na 

Constituição da República, pois, de acordo com Bonavides “o Estado constitucional da 

Democracia participativa é Estado onde se busca levar a cabo, em proveito da cidadania/povo 

e da cidadania/Nação, concretamente dimensionadas, os direitos da justiça”195, sendo essa 

tarefa possível apenas com o cumprimento por parte dos entes federados dos deveres 

esculpidos na Carta Magna e conquistados formalmente com muita luta no período que 

antecedeu a Assembleia Nacional Constituinte – 1987/1988. 

Estabelecida a importância da era vivida atualmente pelo constitucionalismo brasileiro, 

bem como compreendida a ideia da República Federativa do Brasil como a união insolúvel 

dos entes federados, que são pessoas jurídicas de direito público, importa enfatizar que a 

estrutura político-administrativa do Brasil é formada pela a União, Estados, Distrito Federal e 

pelos Municípios, todos autônomos, nos termos do art. 18 da Carta Federal. Merecem 

destaque as lições de Bonavides no sentido de que “as prescrições do novo estatuto 

fundamental de 1988 a respeito da autonomia municipal configuram indubitavelmente o mais 

considerável avanço de proteção e abrangência já recebido por esse instituto em todas as 

                                                 
194 BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 144. 
195 Ibidem, p. 53/54. 
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épocas constitucionais de nossa história”196. 

O art. 18 da Carta Constitucional, ao inserir os municípios e o Distrito Federal na 

organização político-administrativa brasileira, garantiu aos mesmos uma autonomia nunca 

antes existente, eis que com a criação de uma terceira esfera de autonomia, foi alterada a 

tradição dual no que se refere à autonomia apenas da União e Estados da Federação. Ao 

analisar a garantia institucional do “mínimo intangível” na autonomia do Município, importa 

destacar que existe um núcleo central onde os municípios não podem ter violada a autonomia 

estabelecida pela Constituição Cidadã, o que garante a impossibilidade de ingerência federal 

ou estadual no que se refere às atribuições dos municípios. 

Fica claro, pelas lições já compreendidas até o presente momento, que a garantia 

institucional da autonomia municipal é pressuposto para o exercício das funções determinadas 

na Constituição do Brasil, como no caso do art. 204, inciso I. O referido dispositivo 

constitucional estabelece que ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, observando a descentralização 

político-administrativa, cabendo à coordenação e às normas gerais à esfera federal e a 

coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem 

como a entidades beneficentes e de assistência social. 

Pela leitura do art. 204, inciso I da Carta da República, observa-se que é defeso à 

União executar ações governamentais de assistência social, eis que as políticas públicas 

concretizadoras da proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice 

(art. 203, I da CF); o amparo às crianças e adolescentes carentes (art. 203, II da CF), dentre 

outras referidas no art. 203 da CF, são incumbências dos Estados e municípios. Já o 

financiamento das referidas ações, ficam a cargo de toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dentre outros (art. 195 da CF). 

Especificamente no que se refere aos direitos da criança e adolescente é interessante 

destacar que a Constituição Federal, em seu § 7º do art. 227, estabelece que no atendimento 

aos direitos infanto-juvenis levar-se-á em consideração o disposto no art. 204, como já 

referido, com a ressalva de que o art. 88, inciso I, do ECA, determinou que a primeira diretriz 

da política de atendimento infanto-juvenil é a municipalização do atendimento. Nesse caso, 

municipalizar, para Edson Sêda, significa “a União e o Estado abrirem mão de uma parcela do 

                                                 
196 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 344. 
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poder que detinham até então nessa matéria”197, sendo a mesma considerada positiva na 

medida em que o município é o local onde os direitos infanto-juvenis são violados e, também, 

o local de onde devem sair as soluções para os problemas específicos existentes em 

determinada localidade. 

 

3.1.2 A municipalização 

 

O atendimento das políticas públicas infanto-juvenis, anteriormente à Constituição de 

1988, era praticamente todo planejado na esfera federal, ou seja, as políticas públicas eram 

formuladas sem levar em consideração as peculiaridades de cada município, o que 

inviabilizava a resolução de problemas específicos de determinados comunidades. A 

verticalização adotada pelos órgãos do governo federal impossibilitava o conhecimento e 

resolução dos problemas que surgiam cotidianamente, em cada município, ficando 

evidenciada a necessidade da municipalização do atendimento infanto-juvenil como 

explicitado por Cyrino e Liberati: 

 

A importância da municipalização decorre dos problemas enfrentados no dia a dia, 
ocorrendo sempre numa área física, geográfica, onde as pessoas estão concretamente 
próximas umas das outras e onde a solução dos problemas locais tem reflexos diretos 
nos seus membros. Assim, buscar respostas e soluções dentro de uma mesma 
comunidade, com participação de pessoas que vivenciam a realidade diariamente, 
resulta em maior eficiência e eficácia que a antiga verticalização adotada pelos 
órgãos do governo federal, de forma centralizada.

 198 
 

Os problemas enfrentados pelos atores do Sistema de Garantia de Direitos nas regiões 

Nordeste e Sul, por exemplo, são totalmente diferentes, o que indica a necessidade de 

descentralização administrativa199, com o objetivo de possibilitar ao gestor público do 

município de Jucurutu200, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, direcionar a maior 

parte dos recursos para desenvolvimento de política pública de atendimento às gestantes em 

detrimento da aplicação em política pública direcionada para o lazer, o que poderia não ser 

necessário na cidade de Bento Gonçalves, localizada no Rio Grande do Sul, em razão do 

                                                 
197 CURY, Munir (Coordenador). Op. cit., p. 369. 
198 CYRINO, Públio Caio Bessa. LIBERATI, Wilson Donizete. Op. cit., p. 71. 
199 Descentralização administrativa é uma técnica administrativa que visa descongestionar a administração, 

fazendo com que o exercício da atividade administrativa seja realizado por órgão diferenciado da entidade 
central, de forma independente, como ocorre com os municípios na área de políticas públicas infanto-juvenis.  

200 O referido município está sendo utilizado apenas exemplificadamente, da mesma forma que no município de 
Bento Gonçalves, que será referido adiante. 
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baixo índice de mortalidade infantil na região Sul.  

Ressalte-se, sempre, que todas as decisões relativas às políticas públicas infanto-

juvenis devem ter ampla participação social, considerando que as respostas e soluções para os 

problemas existentes em uma comunidade, somente serão alcançadas com a participação de 

pessoas que vivenciam a realidade diariamente, eis que a população de Jucurutu e Bento 

Gonçalves, com problemas diferentes, é que conhecem as suas realidades e podem decidir os 

melhores caminhos a trilhar para a concretização dos direitos das crianças e adolescentes. 

Dessa forma, partindo dessa descentralização político-administrativa dada aos 

municípios pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, onde 

as decisões políticas relativas às ações garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes 

são tomadas dentro do próprio município e, também, executadas, será organizado o plano de 

ação ideal para que os municípios possam exercer com eficiência e eficácia os deveres aos 

mesmos atribuídos, principalmente em razão da municipalização do atendimento às crianças e 

adolescentes como já explicitado nos parágrafos anteriores. 

 

3.1.3 Plano de atuação prática dos Municípios: noções Gerais 

 

Ao elaborar um plano de atuação prática ideal para os municípios, com o escopo de 

garantir a concretização dos direitos das crianças e adolescentes, inicialmente deve-se partir da 

premissa constitucional estabelecida no art. 227, no sentido de que os direitos infanto-juvenis 

gozam de um privilégio somente a eles concedidos – a prioridade absoluta –, o que deixa bem 

clara a intangibilidade de tal garantia e a obrigação dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, bem como a todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos, no que se refere à 

obediência da prioridade absoluta e proteção integral no momento da elaboração das leis 

orçamentárias201. 

Nesse contexto de obrigatoriedade de cumprimento do estabelecido no art. 227 da 

Constituição Cidadã, merece destaque a regra estampada no art. 165, em seus incisos I a III, 

do mesmo estatuto constitucional, ao determinar que leis de iniciativa do Poder Executivo 

devem estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais202, 

ressaltando que a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

                                                 
201 Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 
202 Apesar da análise superficial com relação ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual, importa destacar que tais conceitos serão abordados em item específico, diante da 
importância da apropriação de tais conceitos. 
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diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal203 para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada (art. 165, 

§1°, CF). 

Impõe-se considerar, seguindo as trilhas já referidas nas linhas anteriores, que ao 

Executivo e Legislativo, como forma de dar legitimidade às leis orçamentárias aprovadas, não 

basta a realização das audiências públicas apenas formalmente de maneira genérica, mas sim a 

realização de encontros com o povo para tratar de assuntos específicos, não sendo suficiente, 

por exemplo, a realização de uma audiência pública para tratar de todos os assuntos incluídos 

nas leis orçamentárias.  

Fica claro, assim, que devem o gestor público e os membros do legislativo realizar 

várias audiências públicas com o escopo de tratar de assuntos específicos, como educação, 

saúde, segurança, investimentos, dentre tantos outros204, sob pena de ser declarada a nulidade 

das leis orçamentárias que não forem elaboradas com a efetiva participação popular. Nesse 

sentido são as lições de Reinaldo Moreira Bruno em sua obra Lei de Responsabilidade Fiscal 

e Orçamento Público Municipal, conforme se observa na transcrição abaixo: 

 

A participação popular na elaboração e discussão de projetos de lei quando 
assegurada pelo ordenamento, impõe a observância estrita, sob pena de macular 
gravemente o processo legislativo orçamentário, tornando-o passível de declaração 
de nulidade, trazendo sérias consequências ao ente e ao gestor da coisa pública. 

 

Especificamente no que se refere à participação popular na elaboração das leis 

orçamentárias relativas aos direitos infanto-juvenis, os Poderes Executivo e Legislativo devem 

partir do pressuposto de que os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente205 têm 

como principal incumbência institucional a deliberação e controle de todas as ações relativas à 

concretização dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente no que se refere às 

políticas públicas, ressaltando que suas decisões têm caráter vinculativo, criando um novo 

limite à discricionariedade administrativa.  

Assim, o estabelecimento de políticas públicas concretizadoras dos direitos das 

                                                 
203 Em razão do princípio da simetria constitucional as diretrizes relativas aos estados e municípios devem seguir 

o modelo constitucional direcionado para a área federal. 
204 Seria interessante, inclusive, a realização de audiências públicas temáticas – tratando de saúde, educação, 

dentre outros assuntos importantes – específicos em relação a determinadas regiões da cidade, o que 
possibilitava uma participação real das comunidades, cientes de que os assuntos tratados diziam respeito 
especificamente aos locais onde residiam. 

205 Os Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, nos termos do art. 88, II do ECA, são 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. 
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crianças e adolescentes deve seguir os trâmites práticos adiante delineados, ressaltando que o 

planejamento ideal será elaborado para utilização em âmbito municipal, em razão do 

estabelecido no art. 88, II do ECA. 

 

3.1.3.1 Plano de atuação prática dos Municípios – Plano Plurianual (PPA) 

 

Considerando a necessidade de participação popular na elaboração do Plano 

Plurianual, deve o Executivo exigir o envio do Plano de Ação206, por parte do Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), com a definição de metas e 

objetivos, juntamente com o diagnóstico da situação relativa à situação das crianças e 

adolescentes do município, pelo menos dois meses207 antes do Projeto de Plano Plurianual ser 

encaminhado ao Legislativo por parte do Executivo.  

Como o prazo para o encaminhamento pelo Executivo ao Legislativo é de quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato (31 de agosto de 

2013 – mandato 2013/2016)208, deve o Plano de Ação ser encaminhado ao Executivo dois 

meses antes do citado prazo (30 de junho de 2013 – mandato 2013/2016), ressaltando, 

inclusive, que caso o Conselho de Direitos não cumpra com sua obrigação, cabe ao Município 

ajuizar ação com o escopo de obrigar o referido conselho à deliberar acerca das políticas 

públicas infanto-juvenis, sob pena da elaboração da lei orçamentária ser considerada ilegal. 

Ressalte-se, por oportuno, que o Poder Legislativo deve discutir detalhadamente, 

dentro de comissões específicas e, também, em Plenário, o projeto do Plano Plurianual, 

inclusive com a realização de audiências públicas com a possibilidade de participação popular. 

Deve, assim, praticar todos os atos entre o dia 31 de agosto de 2013209 (quatro meses antes do 

encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato) e o término da sessão legislativa, 

que ocorre em 22 de dezembro, data limite de devolução para sanção, tudo nos termos do art. 

35, §2°, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e art. 57 da Constituição da 

República. 

Ao final, deve o Chefe do Executivo sancionar o Plano Plurianual, com a definição de 

                                                 
206 O Plano de Ação é mais abstrato que o Plano de Aplicação, ou seja, é o documento que define os objetivos e 

metas da política de atendimento infanto-juvenil, de acordo com as deliberações do Conselho de Direitos 
respectivo, devendo no referido documento ser especificas as prioridades de determinada comunidade, com a 
inclusão de todas as necessidades do público infanto-juvenil de determinado município, por exemplo. 

207 Não existe previsão legal, mas dois meses é um prazo suficiente para que o Executivo inclua no Plano 
Plurianual o que foi deliberado pelo Conselho de Direitos, através de resolução. 

208 De acordo com o art. 35, §2°, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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metas e objetivos, com um período de validade de 4 (quatro) anos, servindo o mesmo de base 

para a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias referentes aos anos de validade do 

PPA. Na gestão municipal que ocorrerá entre 2013/2016, o Plano Plurianual será válido para 

os anos de 2014/2017. 

 

3.1.3.2 Plano de atuação prática dos Municípios – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

Com base no Plano Plurianual deve ser elaborada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

também de acordo com o Plano de Ação elaborado pelo CMDCA, ressaltando, ainda, que 

deve o Executivo exigir o envio do Plano de Ação pelo menos dois meses antes de 15 de abril 

de cada ano210 (prazo final de envio ao Legislativo, pelo Executivo, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias), ou seja, deve o CMDCA enviar o Plano de Ação até o dia 15 de fevereiro de 

cada ano211, isso como forma de possibilitar ao Executivo a inclusão das diretrizes 

estabelecidas no Plano de Ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

O Poder Legislativo, por sua vez, deve discutir detalhadamente, dentro de comissões 

específicas e, também, em Plenário, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a 

realização de audiências públicas com a possibilidade de participação popular. Deve, assim, 

praticar todos os atos entre o dia 15 de abril de cada ano (oito meses e meio antes do 

encerramento do exercício financeiro) e o término da sessão legislativa, que ocorre em 17 de 

julho, data limite para devolução do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Legislativo 

ao Executivo para sanção, tudo nos termos do art. 35, §2°, II, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e art. 57 da Constituição da República. 

Após o recebimento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve o Chefe do 

Executivo sancionar o mesmo, transformando-o em lei, ressaltando que a LDO deve prever 

todas as receitas e despesas públicas programadas, isso para servir de base para a elaboração 

da Lei Orçamentária Anual. 

 

3.1.3.3 Plano de atuação prática dos Municípios – Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

Após a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve o Município exigir que 

                                                                                                                                                         
209 Para facilitar a compreensão, foi considerado o mandado de Prefeito entre 2013/2016. 
210 De acordo com o art. 35, §2°, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
211 Não existe previsão legal, mas dois meses é um prazo suficiente para que o Executivo inclua na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias o que foi deliberado pelo Conselho de Direitos, através de resolução. 
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o Conselho de Direitos elabore o Plano de Aplicação212, com a deliberação de quais políticas 

públicas deverão ser incluídas na Lei Orçamentária Anual (LOA), indicando as fontes de 

receita, de acordo com os recursos previstos na LDO. Importa esclarecer que a LDO deve 

prever todas as receitas e despesas públicas programadas, para após ter conhecimento de tais 

números o Conselho de Direitos elaborar o Plano de Aplicação, isso considerando que na 

deliberação acerca do Plano de Aplicação o CMDCA define quais políticas públicas deverão 

ser incluídas na Lei Orçamentária Anual, indicando as fontes de receita, de acordo com os 

recursos previstos na LDO. 

Com base no Plano de Aplicação, que deve ser enviado pelo CMDCA ao Executivo até 

31 de julho de cada ano213, deve o Chefe do Poder Executivo elaborar o Projeto da Lei 

Orçamentária Anual até 31 de agosto214, prazo que tem o Executivo para encaminhar ao 

Legislativo a LOA. O Legislativo, por sua vez, após a discussão e realização de audiências 

públicas, deve praticar todos os atos entre o dia 31 de agosto de cada ano (até quatro meses 

antes do encerramento do exercício financeiro) e o término da sessão legislativa, que ocorre 

em 22 de dezembro, data limite para devolução com o escopo de ser sancionada a LOA, tudo 

nos termos do art. 35, §2°, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e art. 57 da 

Constituição Federal de 1988. 

 

3.1.4 Plano de atuação prática dos Municípios – cronograma 

 

CRONOGRAMA DE PRÁTICA DE ATOS PELO CMDCA, EXECUTIVO E LEGISLATIVO 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

PPA 
 

     30 de 
junho: 

prazo de 
entrega do 
Plano de 

Ação pelo 
CMDCA ao 
Executivo 

 31 de 
agosto: 
prazo de 

entrega do 
Projeto de 
PPA pelo 

Executivo ao 
Legislativo 

   22 de 
dezembro: 

prazo de 
entrega do 
Projeto de 
PPA pelo 

Legislativo ao 
Executivo 

para sanção 

LDO  15 de 
fevereiro: 
prazo de 
envio do 
Plano de 

Ação pelo 
CMDCA ao 
Executivo 

 15 de abril: 
prazo de 
envio do 

Projeto de 
LDO do 

Executivo ao 
Legislativo 

  17 de julho: 
prazo de 
envio do 

Projeto de 
LDO do 

Legislativo 
ao Executivo 
para sanção 

     

                                                 
212 O Plano de Aplicação, de natureza técnica, é um documento mais complexo e completo de planejamento, 

onde o Conselho de Direitos, após tomar conhecimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, delibera quais as 
políticas públicas que deverão ser incluídas na Lei Orçamentária Anual, indicando as fontes de receita, de 
acordo com os recursos previstos na LDO. 

213 Não existe previsão legal, mas um mês é um prazo suficiente para que o Executivo inclua na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias o que foi deliberado pelo Conselho de Direitos, através de resolução. 

214 De acordo com o art. 35, §2°, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



121 
 

 

LOA       31 de julho: 
prazo de 
envio do 
Plano de 

Aplicação ao 
Executivo 

pelo 
CMDCA 

31 de 
agosto: 
prazo de 

entrega do 
Projeto de 
LOA pelo 

Executivo ao 
Legislativo  

   22 de 
dezembro: 

prazo de 
entrega do 
Projeto de 
LOA pelo 

Legislativo ao 
Executivo 

para sanção 

 

3.2 SOCIEDADE CIVIL 

 

3.2.1 Funções típicas 

 

O art. 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, dentre outros, garantindo, ainda, que o 

público infanto-juvenil deve ficar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, ressaltando, também, que o art. 4° do ECA tem 

redação no mesmo sentido. Nesse contexto, o que poderia se definir como sociedade civil 

responsável por assegurar a concretização dos direitos das crianças, adolescentes e jovens? 

De acordo com Wanderlino Nogueira Neto, a sociedade civil pode ser representada por 

fóruns, comitês, dentre outros, servindo como “espaços públicos e mecanismos de 

acompanhamento, avaliação e monitoramento, isto é, do controle social difuso”215, destacando, 

também, que a sociedade civil pode apresentar-se de maneira institucionalizada, como nos 

casos dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, considerados como órgãos 

deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, com participação popular paritária 

por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais (art. 88, 

II do ECA).  

Fica claro, portando, que a sociedade civil está devidamente representada, através de 

organizações representativas, nos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, o que já 

representa um grande avanço no que se refere à participação popular na concretização das 

políticas públicas infanto-juvenis. 

Em poucas palavras, Nogueira Neto, tratando de estratégias de controle da efetivação 

dos direitos das crianças e adolescentes, apresentou propostas preliminares necessárias para o 

acompanhamento, avaliação e monitoramento com o escopo de implementar e garantir o 

funcionamento com eficiência e eficácia das políticas públicas concretizadoras dos direitos 

                                                 
215 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 45. 
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das crianças e adolescentes, valorizando a participação da sociedade civil. A seguir, as 

propostas apresentadas216: 

 

Discussão ampla no meio da organização social, especialmente via essas instâncias 
articuladoras da sociedade civil (fóruns), de modo a pautar politicamente as questões 
e a mobilizar a sociedade; Elaboração de diagnóstico da situação217, com 
atualizações periódicas, tanto pela sociedade civil organizada, quanto pelos 
Conselhos; 
Construção de "matrizes", com a construção de indicadores para o acompanhamento, 
avaliação e monitoramento, inicialmente, tanto por essas instâncias da sociedade 
civil, quanto pelo governo, com indicações ("planos sociopolíticos"); 
Exame e referendo, pelos conselhos dos direitos desse material, a ser promulgado 
como "normas administrativas regulamentares", em caráter deliberativo e vinculante, 
no que for cabível, isto é, na esfera estrita de sua competência legal. 

  

Estabelecidas as possibilidades de participação da sociedade civil através de fóruns de 

discussões, organizações não governamentais, dos próprios Conselhos de Direitos da Criança 

e Adolescente, importa destacar que é necessária a transformação do povo em sujeito político 

real, mesmo que representado por instituições, mas não simplesmente como mero detentor de 

um direito de voto exercido periodicamente, mas como destinatário e responsável pelo 

controle, que deve ser exercido diariamente, mediante a cobrança aos ocupantes dos poderes 

constituídos, aos órgãos de imprensa, nas ruas, em manifestações, enfim, de todas as formas 

em que for possível exprimir uma opinião na tentativa de concretizar os direitos infanto-

juvenis, que na atualidade, infelizmente, existem apenas formalmente, salvo raríssimas 

exceções. 

 

3.2.2 Plano de atuação prática 

 

Diante da infinidade de possibilidades da participação da Sociedade Civil na 

concretização dos direitos das crianças e adolescentes, importa descrever apenas algumas 

formas de exercitar o dever estabelecido nos arts. 227 da Constituição Federal e 4° do Estatuto 

da Criança e Adolescente: 

a) participação em organizações não governamentais, fóruns de discussões, comitês de 

acompanhamento, órgãos de classes, partidos políticos, grêmios estudantis, conselhos 

comunitários, dentre outros, fomentando assim a discussão de temas relativos à concretização 

                                                 
216 Ibidem. 
217 Nesse ponto, necessário se torna envolver mais o meio acadêmico (Universidades), sem prejuízo da atuação 
dos Centros de Estudos e Pesquisas (autônomos) etc. 
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dos direitos das crianças e adolescentes; 

b) exercício do direito de petição, especificamente em relação à cobrança dos deveres 

dos atores do Sistema de Garantia de Direitos. Assim, caso um Magistrado não dê a devida 

prioridade no julgamento de uma ação civil pública ajuizada para a implementação de uma 

política pública garantidora de direito infanto-juvenil, deve o integrante da sociedade civil 

apresentar petição requerendo a concretização da prioridade absoluta, ressaltando, inclusive, 

que caso não seja cumprido o dever constitucional por parte do Magistrado, deve tal fato ser 

comunicado à Corregedoria de Justiça a qual o julgador estiver vinculado, que tomará as 

providências necessárias para a concretização do direito constitucionalmente garantido. O 

direito de petição referido pode ser exercido com relação aos outros atores do SGD, como os 

Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Conselheiros de Direitos, Prefeitos, Vereadores, 

dentre outros218; 

c) participação em audiências públicas agendadas para a discussão das políticas 

públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes. Tais audiências podem ser 

convocadas pelos Conselhos de Direitos, Ministério Público, Defensoria Pública, Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, dentre outros. Destaque-se, também, que é perfeitamente 

possível a organização de uma audiência pública, para discutir o tema políticas públicas, por 

parte de um conselho comunitário de bairro, sem a participação de autoridades públicas na 

mesma219; 

d) organização de projetos de extensão universitária, com o objetivo de aproximar a 

comunidade acadêmica da realidade dos problemas brasileiros, ressaltando que a preocupação 

nos bancos acadêmicos apenas com a teoria termina por prejudicar a formação dos futuros 

profissionais, ficando claro, assim, que deve haver um maior envolvimento dos estudantes 

com as lutas sociais220; 

e) organizar campanhas de doação de recursos financeiros para os Fundos da Infância e 

                                                 
218 Caso seja constatada a omissão dos atores do Sistema de Garantia de Direitos, especialmente Magistrados, 

Promotores de Justiça e Defensores Públicos, após tentar solucionar pessoalmente o problema com o 
ocupante do cargo público, deve o cidadão se valer do auxílio das Corregedorias, órgãos que podem auxiliar 
na cobrança por parte dos Juízes, Promotores de Justiça e Defensores Públicos, no que se refere às suas 
atuações, inclusive punindo nos casos extremos em que seja constatada a omissão dolosa. 

219 A organização de audiências públicas em conselhos comunitários de bairro se mostra bastante positiva, na 
medida em que nessas reuniões onde estão presentes apenas os integrantes da sociedade civil, poderão estes 
traçar suas estratégias a defender em outras audiências públicas, como as realizadas perante o Ministério 
Público, Conselhos de Direitos, Câmara de Vereadores, dentre outros. 

220 Atualmente, em regra, saem das universidades profissionais sem a consciência de que o problema de uma 
criança ou adolescente é problema de todos, dificultando que a concretização dos direitos dos pequenos seja 
efetivada. 
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Adolescência (FIA), isso como forma de viabilizar o desenvolvimento de projetos 

concretizadores dos direitos das crianças e adolescentes financiados pelo FIA. Ressalte-se, por 

oportuno, que até 6% (seis por cento) do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e 1% 

(um por cento) pelas pessoas jurídicas podem ser deduzidos em caso de doação para o FIA, 

fazendo com que o tributo seja utilizado na concretização de políticas públicas concretizadas 

na própria comunidade. 

 

3.3 CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE221 

 

3.3.1 Funções típicas 

 

Com o Estatuto da Criança e Adolescente nasceram os Conselhos Nacional, Estaduais 

e Municipais dos direitos da criança e do adolescente, considerados como órgãos deliberativos 

e controladores das ações em todos os níveis, compostos pela sociedade civil e pelo Poder 

Público, de forma paritária, tudo de acordo com as leis federal, estaduais e municipais (art. 88, 

II, ECA). Para Edson Sêda os Conselhos de Direitos são “a instância em que a população, 

através de organizações representativas, participará, oficialmente, da formulação da política de 

atendimento dos direitos da criança e adolescente e do controle das ações em todos os 

níveis”222. 

Ainda de acordo com Sêda, a participação dos Conselhos de Direitos fundamentada 

nos arts. 204, da Constituição Federal, e 88, inciso II, do Estatuto da Criança e Adolescente, 

institui três princípios – deliberação, controle da ação e paridade – para que a forma 

participativa da formulação política seja efetivada, conforme se observa com a transcrição das 

lições abaixo223: 

  

(...) 1) princípio da deliberação – ou seja, as esferas governamental e não 
governamental adotarão, conjuntamente, deliberações acerca de como se aplicará o 
art. 227 da CF, no seu âmbito de atuação (municipal, estadual ou federal) (…); 2) o 
princípio do controle da ação – por este princípio, governo e sociedade também se 
unem para comparar as ações levadas a efeito em torno da criança e do adolescente 
com as normas gerais presentes no Estatuto e verificar se há desvio. Havendo, 
deliberam formas, meios e modos para sua correção. Trata-se, portanto, de um 
moderno mecanismo social de retroalimentação, que busca a eficácia da norma; 3) 

                                                 
221 Apesar da existência de Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais, em razão do estabelecido no art. 88, 

inciso I, do ECA, será enfatizada a atuação dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente 
(CMDCA). 

222 CURY, Munir (Coordenador). Op. cit., p. 371. 
223 Ibidem, p. 371/372. 
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princípio da paridade – a junção de dois atores sociais coletivos, governante e 
governado, para deliberar sobre políticas e controlar ações delas decorrentes não 
teria o caráter de freio ao arbítrio, nem de contrapeso ao desvio da norma, se não se 
lograsse equilibrar a balança. A norma geral federal encontrou na paridade o 
mecanismo de equilíbrio. Cada lado entrará com o mesmo número de membros no 
Conselho (...). 

    

Fica claro, assim, que a existência dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente 

garante a redução de arbítrio e desvios, na medida em que o órgão integrante do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e Adolescente é formado com participação igualitária entre a 

sociedade civil organizada, através de organizações representativas, e o Poder Público, o que 

possibilita a efetividade da democracia e consagra o princípio constitucional da participação. 

Destaque-se que os referidos órgãos – Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente – têm como principal incumbência institucional a deliberação e controle de todas 

as ações relativas à concretização dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente no 

que se refere às políticas públicas, ressaltando que suas decisões têm caráter vinculativo, 

criando um novo limite à discricionariedade administrativa, conforme se percebe com análise 

das lições de Wilson Donizeti Liberati e Públio Caio Bessa Cyrino: 

 

Na medida em que a Constituição exigiu a estruturação de órgãos descentralizados, 
com participação popular, para a formulação e controle de políticas públicas, uma 
vez criados por lei esses órgãos, suas decisões serão verdadeiras manifestações 
estatais “de mérito”, “opções políticas criativas” adotadas por um órgão público, 
visando interesse público. Dessa forma, ocorre uma transferência do locus onde se 
dará a escolha ou opção política – a discricionariedade administrativa – que deixa de 
ser atividade exclusiva do Chefe do Executivo, passando para uma instância 
colegiada, fazendo com que o ato administrativo se torne um ato complexo, sujeito a 
múltiplas vontades, as quais serão, depois, sintetizadas em um único ato (resolução) 
exteriorizado como vontade da Administração ou vontade estatal.

 224 
 

Corroborando com as lições acima referidas, o Superior Tribunal de Justiça tem 

entendimento pacificado no sentido de que as decisões dos Conselhos de Direitos têm caráter 

vinculativo, ficando claro, portando, que as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente são de cumprimento obrigatório, conforme se percebe claramente no 

julgamento do Recurso Especial n° 493.811/SP, ocorrido em 11 de novembro de 2003, que 

teve como Relatora a Ministra Eliana Calmon225. 

                                                 
224 CYRINO, Públio Caio Bessa. LIBERATI, Wilson Donizete. Op. cit., p. 88.  
225 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. 
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Nesse contexto, importa destacar que o principal avanço da escolha das políticas 

públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes foi a obrigatoriedade de 

deliberação pelo Conselho de Direitos das Crianças e Adolescentes, o que possibilita uma 

participação social mais efetiva nesse processo de escolha, na medida em que a deliberação 

das políticas públicas de um modo geral226 é feita através de representantes mais distantes dos 

problemas sociais (Poder Executivo e Legislativo), o que não deve ocorrer com a deliberação 

realizada pelos Conselhos no que se refere às políticas públicas infanto-juvenis, na medida em 

que os conselheiros devem ser profundos conhecedores da realidade da comunidade que 

representam para deliberação acerca das políticas públicas. 

Ressalte-se, porém, que o poder de deliberação dos Conselhos de Direitos em regra 

não é referente às políticas sociais básicas (educação, saúde, assistência social, cultura etc.)227, 

mas sim de políticas intersetoriais, a cortar transversalmente todas as políticas públicas, como 

explicitado por Wanderlino Nogueira Neto: 

 

(...) o Estatuto prevê, no seu artigo 86, o desenvolvimento de uma "política de 
atendimento de direitos da criança e do adolescente". Isto é, uma política de 
promoção dos direitos e liberdades fundamentais da criança e do adolescente; uma 
ação sistemática de proteção dos direitos humanos desse segmento social. Assim 
sendo, em princípio, os conselhos referidos seriam responsáveis por essa política 
nomeada. Obviamente, não se trata aqui de nenhuma política setorial, como as 
políticas sociais básicas (educação, saúde, assistência social, cultura etc.). Mas sim 
de uma política intersetorial, a cortar transversalmente todas as políticas públicas, 
para assegurar que a satisfação das necessidades básicas desse segmento da 
população seja reconhecida e garantida como direitos fundamentais, prioritariamente 
(...). Dessa maneira, é realmente absurda a confusão que muitos ainda fazem entre 
essa "política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente" (Estatuto e 
conselhos dos direitos, citados) e a "política de assistência social".228 

 

Dessa forma, com o objetivo de implementar as políticas intersetoriais, os 

Conselheiros de Direitos, conhecedores da realidade social, inclusive com base em dados 

estatísticos, devem participar ativamente da gestão política relativa às políticas públicas 

infanto-juvenis, de acordo com as peculiaridades que surgem no processo dinâmico existente 

                                                                                                                                                         
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. (2ª Turma - Resp 493.811/SP, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, julgado em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236). 

226 É importante que fique claro que a deliberação acerca das políticas públicas em geral é feita pelo Chefe do 
Executivo e pelo Legislativo, o que não ocorre com relação às políticas públicas relativas aos direitos das 
crianças e adolescentes, em razão da necessidade de deliberação pelos Conselhos de Direitos das Crianças e 
Adolescentes. 

227 No caso das políticas sociais básicas (educação, saúde, assistência social, cultura etc.) os Conselhos de 
Direitos devem exercer o papel fiscalizador das políticas instituídas pelos Poderes Executivo e Legislativo. 

228 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 07. 
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em cada comunidade, pois caso assim não procedam poderão os garantidores dos direitos das 

crianças e adolescentes – conselheiros – ser transformados em instrumentos para a 

continuação da despreocupação da maioria dos governantes com a efetiva concretização dos 

direitos infanto-juvenis. 

Portanto, se o povo, através do Estatuto da Criança e Adolescente, outorgou o poder de 

deliberar acerca das políticas públicas que melhor atendam aos direitos infanto-juvenis aos 

Conselhos de Direitos, devem estes buscar os meios necessários para o efetivo exercício da 

missão legal. Caso esse poder não seja exercido de forma firme e efetiva, certamente serão 

legitimadas as ilegalidades cometidas pelos gestores públicos, como atualmente ocorre em 

muitos municípios, o que representa uma afronta às garantias constitucionais existentes e 

alerta para que os responsáveis pelas omissões modifiquem o mais rápido possível os seus 

modos de atuação. 

 

3.3.2 Plano de atuação prática: Conselhos Municipais de Direitos da Criança e 

Adolescente (CMDCA) 

 

Inicialmente importa deixar bem claro que ao mesmo tempo em que a Lei n° 8.069/90 

(ECA) exigiu a estruturação dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente para a 

formulação e controle de políticas públicas, suas decisões passaram a ser verdadeiras 

manifestações estatais de mérito, adotadas por um órgão público, visando o interesse público. 

Assim, devem os Conselhos acompanhar, fiscalizar e opinar durante a elaboração do Plano 

Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual 

(LOA), bem como a execução do Orçamento229. Os conselhos devem estabelecer as diretrizes 

a seguir por parte dos entes da federação, com a elaboração dos Planos de Ação e Aplicação, 

tudo com o objetivo de concretizar a promoção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Nesse intento de discutir e deliberar o rumo da política pública infanto-juvenil, devem 

os Conselhos de Direitos elaborar um diagnóstico da situação das crianças e adolescentes de 

determinado município, para em seguida partir para a elaboração do Plano de Ação e, 

finalizando o primeiro ciclo, do Plano de Aplicação, isso nos prazos referidos tópico 

                                                 
229 Inclusive com a possibilidade de participar ativamente na seleção das entidades, governamentais e não 

governamentais, responsáveis pela execução das políticas públicas concretizadoras dos direitos infanto-
juvenis. 
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denominado “plano de atuação prática dos Municípios – cronograma”, onde são estabelecidos 

todos prazos para apresentação dos Planos de Ação e Aplicação. 

Caso não sejam obedecidas as deliberações estabelecidas nos Planos de Ação e 

Aplicação, no que se refere às leis orçamentárias, devem os Conselhos de Direitos apresentar 

representação ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou mesmo às entidades que 

incluem entre os seus fins a tutela dos direitos infanto-juvenis, isso com o objetivo de ser 

ajuizada a medida cabível com o fim de concretizar o estabelecido pelos Conselhos através de 

resolução. 

Para facilitar a elaboração do presente plano de atuação prática, o Município de 

Jucurutu, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, será utilizado de forma 

exemplificativa para a elaboração prática dos caminhos a seguir por parte do CMDCA. 

Destaque-se que o Conselho deverá estar dotado de recursos humanos e estrutura técnica, 

administrativa e institucional necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento, tudo nos 

termos da Resolução do CONANDA n° 105 de 15 de junho de 2005.  

Caso o Conselho de Direitos não esteja dotado da estrutura necessária, nos termos da 

resolução do CONANDA referida, deve ser oferecida representação, mais uma vez, às 

entidades com legitimidade para o ajuizamento de ações, como a ação civil pública230, com o 

fim de compelir ao Poder Público a dotar o Conselho de Direitos da estrutura necessária para 

o exercício de suas funções.  

 Dessa forma, preliminarmente, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 

deverá elaborar o diagnóstico da situação da infância e juventude de determinado município, 

com o objetivo de integrar o Plano de Ação. Para facilitar a compreensão, importa conceituar 

o diagnóstico como um instrumento esclarecedor da situação de determinado município, 

indicando os setores mais vulneráveis e que necessitam de maior atenção, como forma de 

orientar o Poder Executivo na alocação de recursos orçamentários suficientes para o 

desenvolvimento de políticas públicas capazes de modificar positivamente a situação das 

crianças e adolescentes referidas no diagnóstico. 

Na situação hipotética referente ao município de Jucurutu, restou constatado no 

diagnóstico que inexistiam estrutura física e de pessoal para o acompanhamento das medidas 

socioeducativas; os conselheiros de direitos em sua maioria não compreendiam as funções dos 

Conselhos dos Direitos das Crianças e Adolescentes; o Conselho Tutelar não estava dotado de 

                                                 
230 Em regra, o Ministério Público é a única entidade que tem exercido a sua obrigação legal de defender, em 

Juízo, os direitos das crianças e adolescentes. 
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estrutura física e material para o atendimento da sociedade, tendo ficado constatada, como 

principal problema violador dos direitos dos pequenos, a crítica situação vivida pelas crianças 

e adolescentes envolvidos com drogas, principalmente o crack. Ficou constatada, também, a 

omissão do Poder Público em várias outras áreas, como, por exemplo, no caso de acesso à 

cultura. 

Diante de tal situação, o Conselho de Direitos, através de Resolução, deve elaborar o 

Plano de Ação231, definindo os objetivos e metas a alcançar, com destaque para as prioridades 

definidas pelo referido órgão. No caso hipotético do município de Jucurutu foi elaborado o 

Plano de Ação, com os seguintes objetivos e metas:  

a) organizar a estrutura física e de pessoal para o acompanhamento das medidas 

socioeducativas, em âmbito municipal;  

b) capacitar os conselheiros de direitos para que os mesmos possam compreender as 

funções dos Conselhos de Direitos;  

c) estruturar o Conselho Tutelar, inclusive no que se refere à organização do local para 

atendimento da população;  

d) implementar políticas públicas de apoio às crianças, adolescentes e famílias 

envolvidos com o uso de drogas;  

e) implementar políticas públicas de apoio à cultura. 

Após a elaboração do Plano de Ação, com a definição de metas e objetivos, deve o 

referido plano, juntamente com o diagnóstico, ser entregue ao Poder Executivo pelo menos 

dois meses232 antes do Projeto de Plano Plurianual ser encaminhado ao Legislativo por parte 

do Executivo. Como o prazo para o encaminhamento pelo Executivo ao Legislativo é de 

quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato (31 de 

agosto de 2013 – mandato 2013/2016)233, deve o Plano de Ação ser encaminhado ao 

Executivo dois meses antes do citado prazo (30 de junho de 2013 – mandato 2013/2016). 

Ressalte-se, por oportuno, que além do encaminhamento anterior à elaboração do 

Plano Plurianual, deve o Plano de Ação ser enviado anualmente ao Executivo, pelo menos 

                                                 
231 O Plano de Ação é mais abstrato que o Plano de Aplicação, ou seja, é o documento que define os objetivos e 

metas da política de atendimento infanto-juvenil, de acordo com as deliberações do Conselho de Direitos 
respectivo, devendo no referido documento ser especificas as prioridades de determinada comunidade, com a 
inclusão de todas as necessidades do público infanto-juvenil de determinado município, por exemplo. 

232 Não existe previsão legal, mas dois meses é um prazo suficiente para que o Executivo inclua no Plano 
Plurianual o que foi deliberado pelo Conselho de Direitos, através de resolução. 

233 De acordo com o art. 35, §2°, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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dois meses antes de 15 de abril de cada ano234 (prazo final de envio ao Legislativo, pelo 

Executivo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias), ou seja, anualmente deve o Conselho de 

Direitos enviar o Plano de Ação até o dia 15 de fevereiro de cada ano235, isso como forma de 

possibilitar ao Executivo a inclusão das diretrizes estabelecidas no Plano de Ação na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Após a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve o Conselho de Direitos 

elaborar o Plano de Aplicação236, com a deliberação de quais as políticas públicas deverão ser 

incluídas na Lei Orçamentária Anual (LOA), indicando as fontes de receita, de acordo com os 

recursos previstos na LDO. Importa esclarecer que a LDO deve prever todas as receitas e 

despesas públicas programadas, para após ter conhecimento de tais números, o Conselho de 

Direitos elaborar o Plano de Aplicação. 

No caso hipotético do município de Jucurutu, o Conselho de Direitos, após 

conhecimento de que R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) estavam destinados ao 

atendimento de políticas públicas intersetoriais concretizadoras dos direitos das crianças e 

adolescentes (Fundo da Infância e Adolescência), deliberou que os recursos indicados na Lei 

das Diretrizes Orçamentárias deveriam ser aplicados da seguinte forma, de acordo com as 

prioridades:  

a) implementar políticas públicas de apoio às crianças, adolescentes e famílias 

envolvidos com o uso de drogas – atendimento de projetos esportivos sociais e criação de 

política de apoio, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 

b) organizar a estrutura física e de pessoal para o acompanhamento das medidas 

socioeducativas – ampliação e/ou reforma de unidade de atendimento a adolescentes em 

conflito com a lei (semiliberdade, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

c) estruturar o Conselho Tutelar, inclusive no que se refere à organização do local para 

atendimento à população – aquisição de equipamentos e material permanente para os 

Conselhos Tutelares, objetivando a Implantação do SIPIA (Sistema de Informação Para a 

Infância e Adolescência), R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

                                                 
234 De acordo com o art. 35, §2°, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
235 Não existe previsão legal, mas dois meses é um prazo suficiente para que o Executivo inclua na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias o que foi deliberado pelo Conselho de Direitos, através de resolução. 
236 O Plano de Aplicação, de natureza técnica, é um documento mais complexo e completo de planejamento, 

onde o Conselho de Direitos, após tomar conhecimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, delibera quais as 
políticas públicas que deverão ser incluídas na Lei Orçamentária Anual, indicando as fontes de receita, de 
acordo com os recursos previstos na LDO. 
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d) capacitar os conselheiros de direitos e tutelares para que os mesmos possam 

compreender as funções dos Conselhos de Direitos e Tutelares – capacitação e produção de 

material didático destinados aos conselheiros de direitos e tutelares, sobre o SIPIA, bem como 

acerca das funções do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA e 

Conselho Tutelar, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);  

e) implementar políticas públicas de apoio à cultura – atendimento de projetos 

culturais de música – Fundação da Filarmônica de Jucurutu, R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). 

Finalizado o Plano de Aplicação de acordo com os critérios definidos acima, deve o 

mesmo ser encaminhado ao Poder Executivo, até 31 de julho de cada ano237, ou seja, um mês 

antes de 31 de agosto238, prazo que tem o Executivo para encaminhar ao Legislativo a Lei 

Orçamentária Anual. 

Após o cumprimento do papel dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente no 

sentido de garantir a concretização dos direitos fundamentais infanto-juvenis com as 

elaborações dos Planos de Ação e Aplicação, bem como com a efetiva participação na 

elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, 

importa ressaltar que caso as deliberações oriundas dos Conselhos não forem obedecidas pelo 

Executivo e Legislativo, deve ser o fato imediatamente comunicado ao Ministério Público ou 

mesmo à Defensoria Pública, com o fim de adotar as medidas necessárias para a concretização 

dos direitos das crianças e adolescentes, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem 

entendimento pacífico no sentido de que as deliberações dos Conselhos de Direitos têm 

caráter vinculativo239. 

 

 

 

 

                                                 
237 Não existe previsão legal, mas dois meses é um prazo suficiente para que o Executivo inclua na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias o que foi deliberado pelo Conselho de Direitos, através de resolução. 
238 De acordo com o art. 35, §2°, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
239 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. (Resp 493.811/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236). 
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3.4 CONSELHOS TUTELARES 

 

3.4.1 Funções típicas 

 

O Conselho Tutelar, nos termos do art. 131 do ECA “é órgão permanente e autônomo, 

não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente”, sendo importante destacar que de acordo com Liberati e Cyrino o 

Conselho Tutelar “caracteriza-se por ser um espaço que protege e garante os direitos da 

criança e do adolescente, no âmbito municipal”, ou seja, é “uma ferramenta e um instrumento 

de trabalho nas mãos da comunidade, que fiscalizará e tomará providências para impedir a 

ocorrência de situações de risco pessoal e social de crianças e adolescentes”240. 

Merece enfatizar que essa equipe de cidadãos241 eleita pela comunidade para mandato 

de três anos, permitida uma recondução, deve proteger os direitos das crianças e adolescentes 

e não está subordinada a Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Prefeito Municipal ou mesmo 

aos Vereadores, eis que é órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Acrescente-se que 

deve existir um Conselho Tutelar composto de cinco membros, no mínimo, em cada 

Município, sendo necessária a existência de mais de um Conselho em municípios com grande 

área territorial e de população, tudo nos termos do art. 132 do ECA.  

Outra informação importante é que os atos dos Conselhos Tutelares são atos jurídicos 

complexos formais, na medida em que são oriundos de um colegiado, ressaltando, porém, a 

possibilidade da prática de atos isoladamente pelos conselheiros, apenas em hipóteses 

previstas em lei, sendo passível de validação posterior pelo colegiado. 

As atribuições específicas do Conselho Tutelar estão descritas no art. 136 do ECA, 

sendo importante destacar que para os fins do presente trabalho, ou seja, de buscar formas de 

concretização das políticas públicas infanto-juvenis, a principal atribuição do Conselho 

Tutelar é de “assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para 

planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente” (art. 136, inciso 

IX, do ECA). Destaque-se, ainda, que a manutenção de dados estatísticos relativos aos 

atendimentos de crianças, adolescentes e famílias é fundamental para uma real elaboração dos 

Planos de Ação e Aplicação por parte dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e 

                                                 
240 CYRINO, Públio Caio Bessa. LIBERATI, Wilson Donizete. Op. cit., p. 125. 
241 Nos termos do art. 133, incisos I a III, do ECA, são requisitos de elegibilidade ao cargo de Conselheiro 

Tutelar a reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos e residência no município. 
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Adolescente, conforme bem destacado por Liberati e Cyrino242: 

 

A execução e o controle das ações deliberadas pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente serão concretizados e perseguidos no Município pelo 
Conselho Tutelar, que é um instrumento nas mãos dos cidadãos na tarefa de 
promover e zelar, fiscalizar, orientar, encaminhar e tomar providências no sentido de 
impedir que crianças e adolescentes sejam abandonados, privados do convívio 
social, explorados, negligenciados, discriminados, vítimas de violência etc. 

 

O Conselho Tutelar, encarregado de receber denúncias acerca de ilegalidades 

praticadas em detrimento dos direitos das crianças e adolescentes, é o órgão conhecedor das 

áreas mais vulneráveis na cidade onde exerce suas funções, devendo, assim, fiscalizar a 

atuação dos Conselhos de Direitos no que se refere ao controle e deliberação das políticas 

públicas infanto-juvenis. Como órgão integrante do Sistema de Garantia de Direitos mais 

próximos da comunidade, o Conselho Tutelar deve demonstrar para os demais atores do SGD 

a real situação de crianças e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade, 

isso através da apresentação de dados estatísticos relativos aos atendimentos. 

No que se refere às políticas públicas básicas, merecem destaque as colocações de 

Liberati e Cyrino no sentido de que “o Conselho Tutelar, como representante da comunidade 

na Administração municipal e como órgão de atendimento de crianças, jovens e suas famílias, 

tem melhores condições de indicar ao Executivo municipal as deficiências de atendimento dos 

serviços públicos, oferecendo subsídios para o seu aperfeiçoamento”243, facilitando, inclusive, 

o trabalho do CMDCA ao efetuar o controle das referidas políticas públicas.  

Demonstrada a importância do Conselho Tutelar em fornecer dados concretos ao 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, bem como ao Executivo, no 

sentido de concretizar as políticas públicas de que são credoras as crianças e adolescentes, 

será elaborado o plano de atuação prática dessa “instituição de direito público, de âmbito 

municipal, com características de estabilidade e independência funcional, desprovida de 

personalidade jurídica, que participa do conjunto das instituições brasileiras, estando, 

portanto, subordinada às leis vigentes no país”244. 

 

 

 

                                                 
242 CYRINO, Públio Caio Bessa. LIBERATI, Wilson Donizete. Op. cit.,. p. 136. 
243 Ibidem, p. 194. 
244 Ibidem. 
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3.4.2 Plano de atuação prática 

 

Ao elaborar um plano de atuação prática relativo ao Conselho Tutelar, importa deixar 

claro que o órgão é o primeiro a ser procurado pela população para apuração de situação 

violadora de direitos infanto-juvenis, bem como para que seja solucionado o problema 

administrativamente, o que torna imprescindível a existência de um local de atendimento 

condigno com as funções do Conselho Tutelar, de acordo com o art. 134 do ECA. Para 

cumprir com o seu dever o Conselho Tutelar deve elaborar um cronograma de funcionamento 

do órgão por 24h (vinte e quatro horas), mediante a utilização do sistema de plantão, devendo 

a lei municipal dispor sobre local, dias e horários de funcionamento, inclusive quanto a 

remuneração dos conselheiros. 

Assim, a primeira ação dos Conselhos Tutelares no sentido de concretizar os direitos 

das crianças e adolescentes é lutar para garantir ao cidadão um local digno para atendimento e 

acolhimento245, mesmo que temporário, de crianças e adolescentes vítimas de violação de 

direitos, ressaltando que além das atribuições administrativas descritas no art. 136 do ECA, o 

Conselho Tutelar, como lugar de exercício de “poder político”, deve lutar pela garantia de 

recursos necessários ao seu funcionamento, apresentando os dados estatísticos e as condições 

reais de trabalho ao Município, bem como ao Ministério Público, Defensoria Pública e 

Associações que incluam como objetivos a garantia dos direitos infanto-juvenis, que deverão 

tomar as medidas cabíveis em caso de inobservância, por parte dos Municípios, do 

estabelecido no parágrafo único no art. 134 do ECA246. 

Fica clara, portanto, a necessidade da existência de Conselhos Tutelares localizados em 

espaços que incentivem o comparecimento da população com o fim de formular denúncias e, 

também, buscar orientações no que se refere aos direitos infanto-juvenis. Deve o Conselho 

Tutelar estar bem aparelhado, com computadores conectados à internet, veículo disponível 

durante 24h (vinte e quatro) horas, máquinas fotográficas e filmadoras, dentre outros tipos de 

equipamentos necessários ao trabalho cotidiano, devendo ser garantida uma remuneração 

digna aos conselheiros, isso como forma de possibilitar uma dedicação exclusiva por parte dos 

representantes do povo na concretização dos direitos infanto-juvenis. 

                                                 
245 O acolhimento ora referido é apenas nos momentos em que o atendimento está acontecendo, eis que em caso 

de necessidade de acolhimento institucional, nos termos do parágrafo único do art. 136, o Conselho Tutelar 
deve comunicar o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal 
entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. 

246 Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho 
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Nesses termos, como segunda linha de atuação no plano ideal pela garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes, devem os conselheiros tutelares lutar por melhores 

condições de trabalho e remuneração, mediante a representação aos legitimados para o 

ajuizamento de ações civis públicas, por exemplo, para que estes possam tomar as medidas 

legais cabíveis com o escopo de compelir o município a cumprir com suas obrigações legais. 

Ressalte-se, porém, que devem os conselheiros ter o devido cuidado no exercício das suas 

verdadeiras funções, eis que a luta por melhores condições de trabalho sem o cumprimento 

das atribuições legalmente existentes pode representar o enfraquecimento do Conselho 

Tutelar, como bem observou Nogueira Neto: 

 

O perigo é quando conselheiros tutelares se esquecem do papel político, da missão 
maior do conselho e se reduzem a uma luta corporativa para criar melhores 
condições de trabalho para si, colocando a atividade-meio acima da atividade 
finalística. O fortalecimento burocrático dos conselhos tutelares depende 
visceralmente de que tenham uma estrutura organizacional pública que lhes dê apoio 
administrativo.

 247 
 

Garantida a existência de um local digno para atendimento e acolhimento, mesmo que 

temporário, de crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos, bem como de 

condições de trabalho e remuneração para os conselheiros tutelares, devem estes manter os 

bancos de dados estatísticos sempre atualizados, com o envio de relatórios mensais aos 

Poderes Executivo e Legislativo, bem como aos Conselhos de Direitos, devendo, também, os 

representantes do Conselho Tutelar comparecer a todas as audiências públicas que tratem de 

políticas públicas infanto-juvenis, com o escopo de expor a real situação do Conselho Tutelar, 

especialmente no que se refere aos dados estatísticos relativos às ocorrências verificadas no 

referido órgão. 

 

3.5 DEFENSORIA PÚBLICA 

 

3.5.1 Funções típicas 

 

Nos termos do art. 134 da Constituição da República, a Defensoria Pública é 

instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com atribuição de fornecer orientação 

jurídica e defender, em todos os graus, os necessitados, eis que de acordo com o art. 5º, inciso 

                                                                                                                                                         
Tutelar. 
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LXXIV, da Carta Federal, o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, quando violados interesses individuais248, difusos249 ou coletivos250, de pessoas 

necessitadas, ou seja, que não tenham condições de pagar um advogado, deve a Defensoria 

Pública realizar a defesa, inclusive com o ajuizamento de ações civis públicas, conforme 

permissivo legal fixado na Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, ressaltando, ainda, que o fato 

de não estar a Defensoria Pública incluída entre os legitimados para formular a defesa dos 

interesses individuais, coletivos e difusos da criança e adolescente, no art. 210 do ECA, não 

impede que ações civis públicas sejam ajuizadas para a concretização de políticas públicas 

garantidoras dos direitos infanto-juvenis, isso considerando que a interpretação das leis deve 

ser realizada de modo a ampliar ao máximo a garantia dos direitos coletivos dos pequenos 

brasileiros251. 

 

3.5.2 Plano de atuação prática 

 

Considerando a impossibilidade de instauração de inquérito civil, ou seja, de 

investigação administrativa destinada a colher elementos de convicção para eventual 

propositura de ação civil pública, eis que o mesmo é presidido exclusivamente pelo Ministério 

Público, compete à Defensoria Pública ajuizar ações civis públicas para a concretização das 

políticas públicas infanto-juvenis, quando pessoas necessitadas comparecerem na instituição 

com o fim de postular a defesa dos seus direitos. 

Dessa forma, deve a Defensoria Pública ajuizar a ação civil pública cabível quando, 

por exemplo, receber a comunicação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente no sentido de que não foi garantida a prioridade absoluta, na fixação de verbas 

concretizadoras dos direitos infanto-juvenis, isso considerando os percentuais aplicados nas 

                                                                                                                                                         
247 NOGUEIRA NETO, Wanderlino. Op. cit., p. 76. 
248 Interesse de uma só pessoal, ressaltando, ainda, que os direitos das crianças e adolescente, mesmo individuais 

são indisponíveis. Seguindo a mesma trilha, importa destacar que os direitos individuais podem ser 
denominados individuais homogêneos, nos termos do art. 81, inciso III, da Lei 8.078/90. 

249 Os interesses ou direitos difusos, nos termos do art. 81, inciso I, da Lei 8.078/90, dizem respeito aos direitos 
de uma pluralidade de pessoas, de natureza indivisível, ressaltando que é impossível mensurar concretamente 
os detentores do referido direito. 

250 Os interesses coletivos podem ser considerados como a soma de interesses de um determinado grupo, unidos 
por uma circunstância fática ou jurídica, como estabelecido no art. 81, inciso II, da Lei 8.078/90. 

251 Como a Lei de Ação Civil Publica considera a Defensoria Pública como parte legítima para defesa de direitos 
difusos, coletivos e individuais homogêneos, poderá a mesma ajuizar ações coletivas em defesa de crianças e 
adolescentes, que os mesmos não tiverem condições de contratar um advogado. 
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mais variadas áreas. Assim, caso a Lei Orçamentária Anual tenha previsão de aplicação de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) para publicidade e não trate de políticas públicas garantidoras de 

acesso à cultura, por exemplo, deve a Defensoria defender em Juízo o direito das crianças e 

adolescentes prejudicadas com a destinação ilegal de verbas para a publicidade.  

 

3.6 MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

3.6.1 Funções típicas 

 

De acordo com a Constituição Federal, em seu art. 127, o Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

ressaltando, ainda, que a instituição é formada pelo Ministério Público da União252 e pelos 

Ministérios Públicos dos Estados, tudo nos termos do art. 128, incisos I e II, da Carta da 

República. Acrescente-se, também, que judicialmente o Ministério Público atua como órgão 

agente, com atribuições para ajuizar ações, ou mesmo como órgão interveniente, oficiando nos 

processos em que o legislador considerou necessária a intervenção em razão do interesse 

público evidenciado, como nos casos em que existe direito de criança ou adolescente 

envolvido, ações populares, dentre outros. 

Ressalte-se, seguindo a mesma linha, que com a existência formal de direitos 

fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e a obrigatoriedade constitucional do 

Ministério Público em promover as medidas necessárias para o efetivo respeito aos Poderes 

Públicos e aos serviços de relevância pública, bem como o dever de promoção do inquérito 

civil e da ação civil pública, com o fim de proteger o patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, CF), surge para o 

Ministério Público a obrigatoriedade de atuação extrajudicial, com o fim verificar se os 

direitos objeto de proteção estão sendo violados, podendo tal atuação ser concretizada através 

do inquérito civil, conceituado por Hugo Nigro Mazzilli da seguinte forma: 

  

(...) o inquérito civil é uma investigação administrativa a cargo do Ministério 
Público, destinada basicamente a colher elementos de convicção para eventual 
propositura de ação civil pública; subsidiariamente, serve ainda para que o 

                                                 
252 O Ministério Público da União é formado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, 

Ministério Público Militar e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
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Ministério Público: a) prepare a tomada de compromissos de ajustamento de conduta 
ou realize audiências públicas e expeça recomendações dentro de suas atribuições; b) 
colha elementos necessários para o exercício de qualquer ação pública ou qualquer 
forma de atuação a seu cargo.

 253 
 

Compreendidas as atuações judicial e extrajudicial do Ministério Público, importa 

esclarecer que atendendo aos fins do presente estudo, será enfatizada a atividade exercida 

pelos Ministérios Públicos dos Estados, tendo em conta que o controle e fiscalização acerca 

das políticas públicas infanto-juvenis é realizado primordialmente nos municípios pelos 

Promotores de Justiça estaduais, diante do estabelecido no art. 88, inciso I, do ECA, ou seja, 

em razão da municipalização do atendimento relativo às crianças e adolescentes. 

Especificamente no que se refere à atuação dos Ministérios Públicos estaduais com 

relação à proteção dos direitos das crianças e adolescentes, dentre outras atribuições 

estabelecidas no art. 201 do ECA, destaque-se que de acordo com o referido estatuto deverá o 

Promotor de Justiça promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 

interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência (art. 201, V, 

ECA), zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e 

adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis (art. 201, VIII, ECA) 

e impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em qualquer juízo, instância 

ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao 

adolescente (art. 201, IX, ECA). 

Fica claro, portanto, que não é ato discricionário do Promotor de Justiça a apuração ou 

não de denúncias recebidas, pois, de acordo com Higo Nigro Mazzilli deve o Promotor de 

Justiça “empreender firme combate à violação da ordem social e, em especial, dos chamados 

direitos humanos”254. Para tanto, deve o representante do Ministério Público receber todas as 

denúncias ou reclamações e proceder dentro dos limites estabelecidos em lei, com a apuração 

dos fatos e realização de todos os atos necessários à concretização dos direitos fundamentais 

garantidos na Constituição Federal. Mazzilli, no Estatuto da Criança e Adolescente 

Comentado descreveu a maneira correta de exercício por parte do Ministério Público, no que 

se refere à concretização dos direitos infanto-juvenis255: 

 

O correto exercício dessa atividade supõe que o órgão ministerial: a) receba 

                                                 
253 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 

cultural, patrimônio público e outros interesses. 16 ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2003, p. 370.  
254 CURY, Munir (Coordenador). Op. cit., p. 922. 
255 Ibidem. 
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petições, reclamações ou representações de pessoas interessadas; b) instaure, presida 
ou determine a abertura de procedimentos administrativos para apuração de 
denúncias e posterior propositura de ações civis públicas ou de ações penais públicas 
de suas atribuições; c) expeça notificações e requisite informações; d) realize 
audiências públicas com entidades da sociedade civil. 

 

Pelo que já foi exposto, não restam dúvidas no sentido de que é dever do Promotor de 

Justiça instaurar um procedimento para verificar se efetivamente está sendo violado um 

direito fundamental indisponível estabelecido na Carta Federal, porém, em razão da garantia 

de independência funcional estabelecida no art. 127, §1° da Constituição Federal, poderá o 

membro do Ministério Público decidir fundamentadamente se será necessário o ajuizamento 

ou não de uma ação civil pública ou outra medida cabível, não se admitindo “que o órgão do 

Ministério Público, identificando uma hipótese na qual a lei exige sua atuação, se recuse a 

agir”256. 

Apresentadas as funções típicas do Ministério Público, com ênfase nos deveres afeitos 

à proteção dos direitos fundamentais garantidos às crianças e adolescentes, em atendimento 

aos objetivos estabelecidos no presente estudo, impõe-se a apresentação ideal de um plano de 

ação prática por parte do Ministério Público, ressaltando, sempre, que deverá o Promotor de 

Justiça exercer o seu dever constitucional com o fim de concretizar os direitos das crianças e 

adolescentes, especificamente na efetivação das políticas públicas garantidoras dos referidos 

direitos. 

 

3.6.2 Plano de atuação prática 

 

3.6.2.1 Considerações gerais 

 

A atuação do Ministério Público com o objetivo de concretizar as políticas públicas da 

criança e adolescente deve incentivar a participação social na discussão, implementação e 

execução do orçamento público, com o objetivo de garantir às crianças, adolescentes e jovens 

a proteção integral, inclusive no que se refere à destinação de dotações orçamentárias 

concretizadoras das políticas públicas destinadas a efetivar os direitos referidos pela 

Constituição Federal e Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente).  

Deve o Promotor de Justiça conscientizar a população, inclusive os integrantes dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, acerca das suas obrigações éticas e necessidade 
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de envolvimento com os problemas coletivos, principalmente no que se refere à concretização 

dos direitos fundamentais infanto-juvenis. Para tanto, deve o Promotor de Justiça se apropriar 

da imposição legal de atuação na área da infância e juventude e mobilizar todos os atores do 

Sistema de Garantia de Direitos (dentre eles os membros dos Conselhos Tutelares, Conselhos 

de Direitos, integrantes de associações, Professores, Estudantes, dentre outros), no sentido de 

conscientizar os mesmos acerca da garantia constitucional de prioridade absoluta, 

principalmente no orçamento, bem como acerca dos meios legais existentes para a 

concretização, mesmo diante da inércia dos Poderes Legislativo e Executivo.  

Sendo assim, é necessário que o Promotor de Justiça realize palestras sobre o tema 

ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA), com abertura de espaços para a 

manifestação dos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, extraindo dos encontros os 

maiores problemas coletivos existentes, ressaltando, sempre, que os direitos fundamentais das 

crianças e adolescentes são perfeitamente exigíveis, na medida em que poderão ser ajuizadas 

ações judiciais para a efetivação dos mesmos.  

Após a mobilização social, inclusive com a ênfase no papel dos Conselhos Municipais 

de Direitos das Crianças e Adolescentes, o Promotor de Justiça em exercício em determinada 

comarca deve organizar reuniões de estudo com os Conselheiros de Direitos objetivando 

analisar as atribuições dos Conselheiros, no sentido de deixar bem clara a obrigação legal de 

deliberar e controlar as ações relativas à política de atendimento da criança e adolescente (art. 

88, II, ECA).  

Portanto, deve ficar claro que cabe aos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e 

Adolescente (CMDCA) elaborar o Plano de Ação (indicando os principais problemas relativos 

aos direitos das crianças e adolescentes de determinada comarca, por exemplo), isso antes da 

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Após a publicação da LDO, base para a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), deve o CMDCA elaborar o Plano de Aplicação 

das verbas destinadas ao atendimento dos direitos das crianças e adolescentes, tudo conforme 

deliberação do Conselho. Ressalte-se, porém, que é necessária a efetiva participação do 

Promotor de Justiça em todos os atos, eis que caso não sejam respeitados os direitos 

fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e no ECA deve ser ajuizada 

imediatamente a medida judicial cabível com o fim de sanar a irregularidade que deu causa ao 

descumprimento injustificado das diretrizes estabelecidas no ECA.  

Assim, com o acompanhamento da comunidade e Ministério Público na elaboração 

                                                                                                                                                         
256 Ibidem, p. 929. 
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das leis orçamentárias (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 

Anual), bem como com a atuação próxima por parte do Ministério Público, está vencida uma 

primeira etapa, que é a garantia da prioridade absoluta inclusive nos orçamentos públicos, 

mesmo que para isso seja necessária a intervenção do Judiciário, o que não é o indicado, 

diante da possibilidade de demora na tramitação processual (a resolução extrajudicial na 

maioria das vezes será a melhor alternativa, mesmo que para isso seja necessário um período 

maior de conscientização).  

Com a previsão orçamentária, garantindo recursos para o atendimento aos direitos das 

crianças e adolescentes, inclusive com verbas para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA), 

deve o Promotor de Justiça acompanhar a execução orçamentária, inclusive, com a 

fiscalização acerca das deliberações do CMDCA no que se refere às políticas públicas objeto 

de execução e, também, com relação à aplicação dos recursos públicos envolvidos. 

Importa considerar, ainda, que o presente plano de atuação prática pode ser 

desenvolvido em âmbito estadual ou municipal (art. 88, I, ECA), ressaltando que é um plano 

de execução continuada, na medida em que exige do Promotor de Justiça um efetivo exercício 

durante a preparação para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e execução das políticas públicas 

garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes. 

 

3.6.2.2 Fundo da Criança e Adolescente (FIA) 

 

Além da garantia constitucional de prioridade absoluta estabelecida no art. 227 da 

Constituição Federal, especificamente em relação aos direitos das crianças e adolescentes, foi 

instituído pelo legislador o Fundo da Criança e do Adolescente (FIA), composto por recursos 

financeiros destinados ao atendimento das políticas, programas e ações voltadas para a 

concretização dos direitos infanto-juvenis, distribuídos de acordo com a deliberação dos 

Conselhos de Direitos, nos diferentes níveis de governo, com a ressalva de que o 

planejamento relativo à captação e destinação de recursos do FIA ocorre de acordo com os 

Planos de Ação e Aplicação. 

Quando inexistir o FIA instituído, caberá ao Ministério Público ajuizar a medida 

judicial cabível ou mesmo formular um termo de ajustamento de conduta com os Poderes 

Legislativo e Executivo, diante da obrigatoriedade da União, Estados e Municípios, no prazo 

de noventa dias contados da publicação do ECA, elaborar projeto de lei dispondo sobre a 
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criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no art. 88 

e ao que estabelece o Título V do Livro II da Lei n° 8.69/90 (art. 259, ECA). Passadas mais de 

duas décadas da entrada em vigor do Estatuto da Criança e Adolescente, claro está que o ente 

da federação que ainda não disciplinou através de lei a criação e manutenção do FIA está 

inadimplente, podendo ser sujeito passivo em ação judicial promovida pelo Ministério 

Público com o objetivo de efetivar o estabelecido em lei. 

Enfim, quanto ao Fundo da Infância e Adolescência, compete ao Ministério Público 

acompanhar a criação, destinação de recursos e utilização dos mesmos na concretização das 

políticas públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes, bem como organizar 

campanhas de incentivos às doações ao FIA. 

 

3.6.2.3 Modelo de atuação do Ministério Público na concretização das políticas públicas 

infanto-juvenis257 

 

Com o fim de concretizar os direitos estabelecidos na Constituição Federal, o 

Ministério Público deverá seguir as seguintes etapas, com a ressalva de que deverá o Promotor 

de Justiça conhecer a realidade da comunidade onde exerce o seu ofício, com o fim de adaptar 

o presente plano de ação, de acordo com o grau de desenvolvimento social de todos os atores 

do Sistema de Garantia de Direitos: 

1ª) realização do audiência pública, com ênfase na participação dos Conselheiros de 

Direitos, para a discussão com a comunidade acerca dos conceitos de Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentária, Lei Orçamentária Anual, Plano de Ação e Plano de Aplicação, 

deixando bem claro que a deliberação acerca das políticas públicas infanto-juvenis que serão 

executadas com recursos do FIA é atribuição dos Conselhos de Direitos. Ao fixar os conceitos 

referidos, devem ser esclarecidos os objetivos de cada um, como por exemplo, da Lei 

Orçamentária Anual que é, basicamente, prever as despesas e receitas programadas para um 

determinado ano;  

2ª) Formação de grupos de estudo com os Conselheiros de Direitos com o objetivo de 

elaborar estratégias de envolvimento da comunidade nas discussões orçamentárias, devendo, 

                                                 
257 O modelo ideal apresentado abaixo foi vencedor de concurso realizado pelo Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte – Melhores Ideias, tendo o projeto de autoria de Marcus Vinícius Pereira Júnior 
recebido a seguinte denominação: Orçamento criança e adolescente (OCA): Garantia da prioridade absoluta 
constitucional nos orçamentos públicos. Informações extraídas no sítio 
<http://www.mp.rn.gov.br/controle/file/Vencedores%281%29.pdf> em 15 de agosto de 2011 às 17h37.  
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nesses grupos de estudos, o Promotor de Justiça, juntamente com os Conselheiros de Direitos, 

definir a agenda quanto à realização das reuniões ordinárias dos Conselhos de Direitos 

destinadas às deliberações acerca do orçamento público, com discussão, deliberação e 

execução das políticas públicas. Ressalte-se que devem ocorrer reuniões dos Conselhos 

sempre no período imediatamente anterior às elaborações do Plano Plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como durante a execução das 

políticas públicas; 

3ª) Reuniões para Deliberação dos Planos de Ação e Aplicação, com a participação do 

Ministério Público, com o fim de prestar os devidos esclarecimentos durante as reuniões dos 

Conselhos e, também, para proceder a análise acerca da obediência do estabelecido nos Planos 

de Ação e Aplicação, após a votação das leis orçamentárias;  

4ª) Caso não sejam obedecidas as deliberações dos Conselhos de Direitos (Plano de 

Ação) na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como na Lei Orçamentária Anual (Plano de 

Aplicação), deve ser ajuizada a medida cabível por parte do Ministério Público, com o fim de 

materializar os direitos fundamentais infanto-juvenis estabelecidos na Constituição da 

República, devendo proceder o mesmo quanto ao Plano Plurianual; 

5ª) Após a garantia dos direitos das crianças e adolescentes no Orçamento Público, ou 

seja, com a efetivação formal do Orçamento Criança e Adolescente (OCA), através do 

cumprimento das deliberações dos Conselhos por parte dos Poderes Executivo e Legislativo, 

ou mesmo por determinação judicial, deve o Promotor de Justiça, juntamente com o Conselho 

Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes – é indicado o envolvimento de outros 

atores do Sistema de Garantia de Direitos, como o próprio Conselho Tutelar – montar uma 

estratégia de fiscalização da execução orçamentária, observando se a previsão orçamentária 

está sendo executada de acordo com a LOA, bem como se estão sendo feitas as respectivas 

prestações de contas;  

6ª) Caso não sejam obedecidas as previsões orçamentárias estabelecidas na LOA, deve 

ser ajuizada a medida cabível por parte do Ministério Público, com o fim de materializar os 

direitos fundamentais infanto-juvenis estabelecidos na Constituição da República e previstos 

no Orçamento Anual; 

7ª) Ao final de cada ano devem ser avaliados os fatores positivos e negativos da 

intervenção, bem como definidas as estratégias do ano seguinte, com ênfase na atuação nos 

inícios dos mandados dos Prefeitos e Vereadores, bem como nos últimos anos, diante da 

despreocupação, comum, ao término de mandatos e, também, maior êxito extrajudicial com a 
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intervenção no início dos mandatos.  

Como sugestão para demonstrar o envolvimento do Ministério Público e Conselhos de 

Direitos na concretização dos direitos infanto-juvenis, deve ser mantida uma constante 

campanha de arrecadação de receitas para o FIA, através de dedução dos valores devidos no 

Imposto de Renda (6% para pessoas físicas e 1% para pessoas jurídicas).
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4 ATIVISMO JUDICIAL 

 

No presente capítulo serão apresentadas inicialmente as noções básicas acerca do 

ativismo judicial, com o estudo dos aspectos históricos em geral e, também, relativos à 

postura do Judiciário no que se refere aos direitos das crianças e adolescentes, partindo em 

seguida para a análise da teoria da separação dos três poderes. Após, serão estudadas as 

críticas e fatores positivos relativos à intervenção judicial, com o exame de decisões judiciais 

consideradas como paradigma do estudo do tema. Ao final do capítulo será analisada a 

possibilidade de responsabilização do Estado pela prática de atos pelos poderes legislativo e 

executivo, especificamente no que se refere às políticas públicas garantidoras dos direitos 

infanto-juvenis. 

 

4.1 NOÇÕES GERAIS ACERCA DO ATIVISMO JUDICIAL 

 

4.1.1 Aspectos históricos 

 

Para se fazer uma análise acerca do ativismo judicial, partindo em seguida para a 

conceituação, é importante esclarecer que o direito privado, mais precisamente o civil, foi 

sistematizado de forma anterior ao direito público, exatamente em razão de os governantes, 

em regra, não estarem sujeitos à observância das normas, ou seja, estavam acima da disciplina 

legal que era voltada quase que exclusivamente para regular as relações entre os particulares. 

Ao analisar o contexto histórico da Revolução Francesa, fica claro que antes do 

advento das Constituições não existiam regras claras de obediência pelos governantes, o que 

criava uma necessidade do estabelecimento de direitos que deveriam ser obedecidos inclusive 

pelos integrantes do poder público. Tal fato resultou na Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional francesa, em 26 de agosto de 1789, sendo 

interessante para a compreensão do momento histórico transcrever as lições de Norberto 

Bobbio, em sua obra A Era dos Direitos: 
  

(...) Contra os que a consideravam inútil e contra os que a consideravam útil, mas 
devendo ser adiada, ou útil somente se acompanhada de uma declaração de deveres, 
a Assembleia decidiu, quase por unanimidade, que uma declaração dos direitos – a 
ser considerada, segundo as palavras de um membro da Assembleia inspiradas em 
Rousseau, como ato de constituição de um povo – devia ser proclamada 
imediatamente e, portanto, preceder a Constituição. 
  Os testemunhos da época e os historiadores estão de acordo em considerar que esse 
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ato representou um daqueles momentos decisivos, pelo menos simbolicamente, que 
assinalam o fim de uma época e início de outra, e, portanto, indicam uma virada na 
história do gênero humano. 258 

 

Com essa virada na história do gênero humano, como afirmou Bobbio, sucedeu-se a 

expansão legislativa, com a promulgação das Constituições escritas da Polônia e da França, 

em 1791, porém, tratando apenas da organização do Estado. Com a evolução das 

Constituições, especificamente da mexicana, de 1917 e da alemã, de 1919, ocorreu o 

gradativo aumento dos direitos disciplinados nas constituições, o que representou um grande 

avanço para a história da humanidade, na medida em que obrigações por parte do poder 

público eram criadas, mesmo que ainda timidamente.  

Acerca do tema, Edilson Pereira Nobre Júnior em aula ministrada sob o título 

“Ativismo judicial: crise de identidade do Poder Judiciário ou exigência contemporânea”, 

ressaltou a importância de uma Constituição, independentemente da natureza das suas 

disposições, afirmando que a Lei Maior “possui inegável componente normativo, com eficácia 

diretiva e informadora das demais funções estatais. Restou abandonada a concepção de que se 

trataria de mero documento contendo vagas intenções políticas”259. Nasce, assim, a era das 

Constituições, onde, nas lições de Friedrich Müller “o povo soberano deverá tratar todos em 

termos iguais, do contrário seu ato legislativo não será mais ato universal, logo já não será 

lei260”. 

Com o nascimento da era das Constituições, surgem os Tribunais Constitucionais que 

têm como objetivo interpretar as normas inseridas na lei maior, sendo tal mister alcançado 

com a materialização do ato legislativo e transformação em ato universal. E exatamente dessa 

atividade interpretativa aflora a vocação de criação judicial, na medida em que o magistrado 

transforma princípios e valores, consagrados no texto magno, em efetividade, construindo a 

vida social e política, de forma dinâmina, conforme os anseios do povo, como bem 

explicitado por Edilson Pereira Nobre Júnior: 

 

Dois fenômenos se encontram ligados de forma indissolúvel. O primeiro deles é o 
inerente à competência dos tribunais constitucionais para a interpretação, em tom 
vinculativo, das normas insertas no texto magno.  

                                                 
258 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 85. 
259 Escrito que condensa exposição do autor Edilson Pereira Nobre Júnior sob o título “Ativismo judicial: crise 

de identidade do Poder Judiciário ou exigência contemporânea”, no Curso sobre “Ativismo Judicial e Direito 
à Saúde: contrapontos”, patrocinado pelo Núcleo da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região em Sergipe, 
em convênio com a Advocacia Geral da União - AGU, realizado no auditório do Espaço Semear, em Aracaju 
- SE, no período de 16 a 18.09.2009. p. 8. 

260 MÜLLER, Friedrich. Op. cit., p. 177. 
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Em reforço, tem-se que, pela sua importância nuclear no sistema jurídico, os 
princípios e valores consagrados na Lei Maior (igualdade, dignidade da pessoa 
humana, dentre outros) são dotados de caráter vago, ou de conteúdo em parte 
indeterminado abstrativamente, necessitando da atividade interpretativa para a 
delimitação de seu significado e alcance261. Corolário inarredável dessa arte de 
interpretar é a criação judicial a partir do desenvolvimento do substrato dos 
princípios e valores constitucionais. Não poderia ser diferente diante da missão que 
enverga a Constituição de construir a vida social e política, o que não se faz de 
forma estática, mas dinâmica262. 

 

Assim, considerando a impossibilidade de modificação da legislação com rapidez, 

inclusive constitucional, diante dinâmica existente na sociedade, o exercício da atividade 

jurisdicional mostra-se de fundamental importância na medida em que tem como papel 

construir através da interpretação, com a participação da sociedade, a própria norma jurídica, 

isso considerando que, de acordo com Müller, a norma em abstrato representa apenas o 

programa da norma, sendo necessário o diálogo entre o Judiciário, intérprete, e a comunidade, 

para atribuir o verdadeiro sentido à norma. As lições de Lenio Luiz Streck (2008) são 

esclarecedoras no sentido de que o Judiciário não legisla, mas simplesmente constroi com a 

participação da sociedade o sentido normativo da constituição e das leis, conforme se verifica 

na transcrição abaixo: 

 

De uma perspectiva interna ao direito, e que visa a reforçar a normatividade da 
constituição, o papel da jurisdição é o de levar adiante a tarefa de construir 
interpretativamente, com a participação da sociedade, o sentido normativo da 
constituição e do projeto de sociedade democrática a ela subjacente. Um tribunal não 
pode paradoxalmente subverter a constituição sob o argumento de a estar garantindo 
ou guardando. Há, portanto, uma diferença de princípio entre legislação e jurisdição 
(Dworkin). O ‘dizer em concreto’ significa a não submissão dos destinatários – os 
cidadãos - a conceitos abstratalizados. A Suprema Corte não legisla (muito embora 
as súmulas vinculantes, por exemplo, tenham adquirido explícito caráter normativo 
em terrae brasilis).263 

 

Outra questão que deve ser compreendida, para evitar a alegação de ilegitimidade do 

Judiciário na interpretação das normas constitucionais, em aparente invasão da esfera de 

atribuição dos outros Poderes, é que ao concretizar o ato de interpretação, o Judiciário está 

                                                 
261  Numa ligeira recordação, a partir da lição de Karl Engisch (Introdução ao pensamento jurídico. 9ª ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 208-209. Tradução de J. Baptista Machado), tem-se que nos 
ditos conceitos indeterminados se está em situação na qual o seu conteúdo e a sua extensão são em larga 
medida dotados de incerteza. É possível, então, distinguir-se em tais conceitos um núcleo conceitual e um 
halo conceitual. A primeira hipótese sucede quando se possui uma clara noção do conteúdo e da extensão do 
conceito, permitindo-se cogitar quando tal não se configura, ou, inversamente, quando se caracteriza. 
Diversamente, quando existir dúvida acerca da sua configuração ou não, inicia-se o halo do conceito. 

262  Op. cit., p. 8. 
263 STRECK, Luis Lênio. A nova perspectiva do STF sobre o controle difuso: mutação constitucional e limite 

de jurisdição constitucional. Disponível em: <http:www.jusnavigandi.com.br>. Acesso em: 23 jul. 2011. 
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vinculado às normas vigentes, especialmete a Constituição Federal, não podendo 

paradoxalmente subverter a constituição sob o argumento de estar garantindo ou guardando, 

como bem destacou Streck no trecho acima transcrito.  

Dessa forma, compreendida a necessidade de exercício da atividade interpretativa pelo 

Judiciário, inclusive em algumas situações de interpretação judicial de forma ativista, com o 

fim de suprir omissões dos Poderes Executivo e Legislativo, importa ainda identificar a 

postura histórica do juriciário no que se refere à atuação na área da infância e juventude, para, 

em seguida, analisar o que se entende efetivamente por ativismo judicial, bem como as suas 

formas de manifestação. 

 

4.1.1. 1 Aspectos históricos da atuação judicial na área da infância e juventude 

 

A análise histórica da atuação judicial na área da infância e juventude pressupõe a 

compreensão da disciplina legislativa e, também, do sentimento da sociedade no que se refere 

à importância de proteção dos direitos infanto-juvenis, sendo necessário esclarecer que pelo 

estudo da história da criança no Brasil facilmente se percebe que houve uma evolução de 

garantia de direitos, conforme afirmou Del Priore, na medida em que “no século XIX, a 

alternativa para os filhos dos pobres não seria a educação, mas a sua transformação em 

cidadãos úteis e produtivos na lavoura, enquanto os filhos de uma pequena elite eram 

ensinados por professores particulares”264. Por outro lado, essa evolução se mostra bastante 

tímida, quando as crianças, residentes nas zonas rurais do sertão nordestino, por exemplo, 

apesar da garantia do acesso à escola, têm esse acesso dificultado em igualdade de condições 

com os filhos dos ricos pela baixa qualificação dos professores, dificuldade de transporte e, 

principalmente, pela necessidade de trabalho nas lavouras ou na criação de animais. 

Seguindo a mesma trilha, importa destacar, também, que a maioria da população, 

mesmo as pessoas mais esclarecidas ou que tiveram acesso ao ensino superior, continua a crer 

que “a melhor escola para a vida das crianças é o trabalho”, destacando sempre que é melhor, 

para as crianças e adolescentes pobres, trabalhar do que se envolver com traficantes de drogas 

ou com o cometimento de pequenos atos ilícitos, esquecendo-se, sempre, que existem 

alternativas, como frequentar uma praça pública, uma escolinha de futebol, uma aula de balé 

ou de violão, dentre tantas outras atividades que poderiam representar crescimento para as 

crianças e adolescentes. 
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A história das crianças no Brasil apresenta muitas respostas para os questionamentos 

acerca dos desrespeitos relativos aos direitos infanto-juvenis atualmente, pois as crianças, no 

início do século XIX, com apenas quatro anos de idade já eram escravizadas, muitas vezes 

separadas de seus pais, tendo o seu valor comercial aumentado quando chegavam aos doze 

anos, em razão de já serem consideradas adestradas para o trabalho, como em muitos lugares 

do Brasil ainda se encontram na atualidade.  

O estudo desenvolvido por Mary Del Priore, já referido, mostra-se chocante quando se 

imagina que a utilização da criança no mercado de trabalho, ainda hoje existente, faz parte da 

vida de Chico “roça”, João “pastor”, Ana “mucana”, quando poderiam não existir nas vidas de 

Chiquinho, Joãozinho e Aninha, crianças, simplesmente crianças. Eis o texto referido no 

presente parágrafo para análise aprofundada acerca da vida das crianças brasileiras no século 

XIX: 

 

(...) Dos escravos desembarcados no mercado do Valongo, no Rio de Janeiro do 
início do século XIX, 4% eram crianças. Destas, apenas um terço sobrevivia até os 
10 anos. A partir dos quatro anos, muitas delas já trabalhavam com os pais ou 
sozinhas, pois perder-se de seus genitores era coisa comum. Aos doze anos o valor 
de mercado dessas crianças já tinha dobrado. E por quê? Pois considerava-se que seu 
adestramento já estava concluído e nas listas de inventários já apareciam com sua 
designação estabelecida: Chico “roça”, João “pastor”, Ana “mucana”, transformados 
em pequenas e precoces máquinas de trabalho. 265 

 

Ao contrário do que se poderia esperar de um país como o Brasil, com a Constituição 

Cidadã direcionando o rumo da nação desde 1988, a realidade é que quase inexistem políticas 

públicas voltadas para a interferência na situação das crianças e adolescentes que continuam a 

trabalhar nas lavouras, nas ruas, ou mesmo cheirando cola nas praças de todo o país. Existe, 

porém, uma sensação de indignação por parte de vários setores da sociedade brasileira que, 

infelizmente, não tem se transformado em ações concretas. 

Essa realidade atual pode ser desenhada com um olhar voltado para o passado, onde o 

brasileiro, após a proclamação da república, tinha a esperança de um regime político 

democrático, em que a grande nação assumiria um papel diretivo na América do Sul. Contudo, 

o observado não foi isso, mas sim um país onde a vida se tornava cada vez mais difícil, com o 

surgimento de uma demanda social bastante elevada, que não era possível de ser suprida 

apenas com a filantropia privada como espera o governo federal, através de programas como o 

                                                                                                                                                         
264 Ibidem, p. 10. 
265 Ibidem, p. 12.  
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“Amigos da Escola” 266, organizado pela Rede Globo de Televisão.  

Em artigo intitulado Crianças Carentes e Políticas Públicas, o autor Edson Passetti 

enfatiza a necessidade do surgimento de políticas sociais e legislação específicas, com o fim 

de minorar a crueldade que é experimentada pelas crianças e jovens, ressaltando a necessidade 

de políticas públicas afirmativas com o escopo de materializar a igualdade constitucional 

diante de crueldades praticadas contra os pequenos, como pode se observar na leitura do texto 

abaixo: 

 

Veio um século no qual muitas crianças e jovens experimentavam crueldades 
inimagináveis. Crueldades geradas no próprio núcleo familiar, nas escolas, nas 
fábricas e escritórios, nos confrontos entre gangues, nos internatos ou nas ruas entre 
traficantes e policiais. A dureza da vida levou os pais a abandonarem cada vez mais 
os filhos e com isso surgiu uma nova ordem de prioridades de atendimento social 
que ultrapassou o nível de filantropia privada e seus orfanatos, para elevá-la as 
dimensões de problemas de Estado com políticas sociais e legislação específica. 267 

 

Já nos idos de 10 de setembro de 1919, o jornal A Plebe descrevia a exploração de 

crianças, ante a carência de políticas públicas garantidoras dos direitos infanto-juvenis, 

ressaltando inclusive que crianças com menos de dez anos de idade eram exploradas por 

industriais e capitalistas, demonstrando, porém, que desde o período referido já existiam 

pessoas preocupadas com a luta pelo direito de proteção das crianças e adolescentes: 

 

(...) a exploração de menores nas bastilhas de trabalho desta capital constitui um dos 
crimes mais monstruosos e desumanos da burguesia protetora dos animais. (…) 
Basta permanecer na porta de qualquer fábrica, à hora de principiar ou de cerrar a 
laboração, para se constatar que uma enorme legião de crianças, entre nove e os 14 
anos, se definha e atrofia, num esforço impróprio à sua idade, para enriquecer os 
industriais gananciosos, os capitalistas ladrões e bandoleiros. Em 1917, o que 
motivou precisamente a formidável agitação operária então verificada, foi a 
ignominosa e despudorada escravidão e exploração de menores. Nessa época, a 
jornada de trabalho em vigor em todos os estabelecimentos manufatureiros era 
superior a dez horas. Os salários, com que se gratificava o sacrifício imposto a estas 
crianças, não iam além duns magros quatrocentos ou quinhentos reaes por dia. 268 

 

O jornal A Plebe acrescentou, na mesma edição, que o rigor disciplinar adotado com 

relação às crianças nas fábricas era o mesmo adotado nas casernas penitenciárias, enfatizando 

que os mestres, os encarregados, os diretores de fábricas, que para os filhos eram todos 

                                                 
266  Amigos da Escola é um projeto criado pela Rede Globo (TV Globo e emissoras afiliadas) com o objetivo de 

contribuir para o fortalecimento da educação e da escola pública de educação básica. Fonte: 
www.amigosdaescola.globo.com. 

267 DEL PRIORE, Mary (org.). Op. cit., p. 347. 
268 PASSETTI, Edson apud DEL PRIORE, Mary (org.). Op. cit., p. 352. 
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blandícias e carinhos, para as crianças proletárias apresentavam-se como verdadeiros 

carrascos, maltratando-as com mais insensibilidade do que se espanca um animal. 

Nesse contexto de lutas e preocupação com as crianças e adolescentes vítimas da 

exploração de adultos inescrupulosos, surgiram várias leis visando aparentemente a proteção 

infanto-juvenil, porém, na verdade o observado é que mais discriminavam do que protegiam, 

como o Decreto nº 16.272, de 20 de dezembro de 1923, que regulamentava a proteção aos 

menores269 abandonados e delinquentes e atribuía a pobreza como geradora de crianças 

abandonadas e de jovens envolvidos com a prática de atos ilícitos. 

O primeiro Código de Menores do Brasil (Decreto nº 17.343/A, de 12 de outubro de 

1927), em seu art. 101, proibia o trabalho das pessoas com menos de 12 (doze) anos, 

autorizando, porém, o trabalho das pessoas já com 13 (treze) anos, por exemplo, desde que 

necessário à sobrevivência, retratando, assim, que o Legislativo não estava sensível à condição 

especial de seres em desenvolvimento com relação às pessoas com menos de 18 (dezoito) 

anos.  

Ressalte-se, ainda, que foi com o Código de Menores de 1927 que teve início a 

perseguição aos chamados pelo próprio Código de “menores delinquentes”, inclusive com 

internação, importando acrescentar, nesse ponto, que criança abandonada era sinônimo de 

criança perigosa, que necessitava de isolamento da sociedade, de acordo com o intenção da 

legislação referida. 

Oficialmente, com o Código de Menores de 1927, nascia no Brasil o “menor 

delinquente”, que era institucionalizado para correção e, por falta de acesso à educação e 

exclusão total da sociedade, transformava-se, na maioria dos casos, em verdadeiro criminoso, 

após o encarceramento. O texto de Passetti (apud DEL PRIORE) retrata bem o contexto 

histórico vivido pelos meninos e meninas internados no Brasil: 

 

A prisão e os internatos, em nome da educação para o mundo ou da correção de 
comportamentos, apresentam-se desempenhando um papel singular. Existem ao 
mesmo tempo como imagem disciplinar da sociedade – nelas os supostos 
desajustados deverão ser enquadrados – e imagem da sociedade transformada em 
ameaça – o lugar para onde ninguém pretende ir. Por isso mesmo são incapazes de 
equacionar soluções para o retorno dos encarcerados sem deixá-los estigmatizados 
ou tampouco poupar suas famílias da economia do crime, pois mais cedo ou mais 
tarde eles acabam participando da ilegalidade que se instala desde as prisões. 270 

                                                 
269 Atualmente, a expressão correta ao fazer referência a pessoas com menos de 18 (dezoito) anos é criança ou 

adolescente, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Contudo, 
como o comentário se refere à lei antiga, o termo “menor” continuará a ser utilizado. 

270 PASSETTI, Edson apud DEL PRIORE, Mary (org.). Op. cit., p. 355. 



152 
 

 

  

Passados mais de cinquenta anos da entrada em vigor do Código de Menores (Decreto 

nº 17.343/A, de 12 de outubro de 1927), entrou em vigor no Brasil o novo Código de Menores 

(Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979), que na verdade era apenas um Código Penal do 

“menor”, que não apresentava garantias ou direitos às crianças e adolescentes em situação de 

abandono ou mesmo praticante de atos ilícitos. 

Ao contrário, o Código de Menores de 1979 disciplinava que os “menores” é que 

estavam em situação irregular, quando abandonados ou cometendo atos ilícitos, razão pela 

qual necessitavam de correção, como observa Liberati, ao se referir ao Código de Menores de 

1979: 

 

O Código revogado não passava de um Código Penal do “Menor”, disfarçado em 
sistema tutelar; suas medidas não passavam de verdadeiras sanções, ou seja, penas, 
disfarçadas em medidas de proteção. Não relacionava nenhum direito, a não ser 
aquele sobre a assistência religiosa; não trazia nenhuma medida de apoio à família; 
tratava da situação irregular da criança e do jovem, que, na realidade, eram seres 
privados de seus direitos. 271    

 

Com a análise dos Códigos de Menores que estiveram vigentes no Brasil (Decreto nº 

17.343/A, de 12 de outubro de 1927 e Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979), antes da entrada 

em vigor do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990), inspirado 

pela Constituição Federal de 1988, fica claro o total abandono por parte do poder público e 

sociedade no que se refere ao público infanto-juvenil. Ressalte-se, por oportuno, que o próprio 

Poder Judiciário era autor de discriminação e tratava os “menores” envolvidos com a prática 

de atos ilícitos de forma segregadora, como pode facilmente ser constatado em julgamento 

oriundo do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro Flaquer Scartezzini272, datado 

de 05.12.1989, ao considerar que não configuraria ilegalidade a determinação de internação de 

“menor” infrator em instituição fechada, mesmo que não direcionada para as pessoas com 

menos de 18 (dezoito) anos, isso para garantir a segurança e integridade física do próprio 

“menor”. 

                                                 
271 LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 8 ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2006, p. 15. 
272 STJ RIO DE JANEIRO (REGISTRO 89.122940)- 5ª Turma - RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 385. 

Rel.(a): Min. FLAQUER SCARTEZZINI. Julgado em 05/12/89. Ementa. PROCESSUAL PENAL – 
RECURSO DE HABEAS CORPUS – MENOR INFRATOR – FUNABEM - INTERNAÇÃO - Não constitui 
ilegalidade a determinação de menor infrator em instituição fechada, visando proteger sua segurança e 
integridade física. - A circunstância da lei menorista distinguir procedimentos de apuração de fatos 
antissociais por faixa etária, não implica, por si só, na existência obrigatória de estabelecimentos distintos. - 
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No julgamento referido, relatado pelo Ministro Scartezzini, foi discutida a 

possibilidade de internação de adolescente em estabelecimento destinado para adultos, tendo o 

Superior Tribunal de Justiça considerado que a referida internação era legal, tendo destacado o 

Ministro José Dantas, em seu voto, que “no caso, a solução de emergência, por dolorosa que 

pareça, tem que ser mesmo a do recolhimento do menor perigoso em estabelecimento de 

adulto, se bem que em recinto reservado”. 

Com o julgamento do RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 385 – RIO DE 

JANEIRO (REGISTRO 89.122940), fica claro que o Poder Judiciário não estava preocupado 

com a existência de políticas públicas que garantissem direitos diferenciados para os 

“menores”, mas sim tinha uma interpretação totalmente discriminatória e segregadora, na 

medida em que sequer pensava em garantir direitos básicos aos “menores” oriundos das 

classes pobres e, muito pelo contrário, buscava banir do convívio dos ricos os pequenos 

brasileiros que não tiveram acesso a políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, 

como observado no julgamento referido. 

Por outro lado, importa destacar que a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 

Criança e Adolescente revolucionaram o direito infanto-juvenil, adotando o princípio da 

prioridade absoluta e a doutrina da proteção integral, sendo a última baseada na situação de 

pleno desenvolvimento vivida pelas crianças e adolescentes. Nesse sentido, reconheceu o 

Estatuto que as famílias, o Estado e a sociedade é que estavam em situação irregular diante de 

violações aos direitos infanto-juvenis. 

Contudo, mesmo diante da notória evolução relativa às garantias formais dos direitos 

das crianças e adolescentes, fica claro atualmente que a localização do problema não está na 

legislação, considerada avançada em comparação às legislações de outros países pelo mundo, 

mas sim na aplicação, conforme bem ressaltou Norberto Bobbio (1992) ao tratar da 

necessidade de garantias de modos a assegurar direitos, em seu livro A Era dos Direitos: 

 

Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, 
num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses 
direitos, qual sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, 
absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro de garanti-los, para 
impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados.273    

 

Nessa busca da resolução do problema que, como dito por Bobbio, é mais jurídico e 

                                                                                                                                                         
Recurso improvido. 5ª Turma, 05.12.89. 

273 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
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político que filosófico, importa destacar que o ECA tratou expressamente de políticas públicas 

de atendimento às crianças e adolescentes, em seu art. 88, ficando claro que, formalmente, a 

legislação em vigor no Brasil atende aos anseios da população infanto-juvenil, sendo 

necessária a luta para a materialização dos direitos já garantidos formalmente, com a 

aproximação da norma jurídica aos anseios da sociedade. 

Assim, na perspectiva de aproximar a norma jurídica aos anseios da sociedade, 

Cláudio Pereira de Souza Neto identifica a atividade judicial como imprescindível para a 

concretização dos direitos fundamentais, afirmando que “um dos aspectos centrais do pós-

positivismo é o deslocamento do eixo das preocupações da teoria do direito do legislador para 

o juiz, cuja atuação deve passar a se pautar por padrões de “racionalidade material”, e não 

mais apenas de racionalidade formal274”, deixando claro que “o exame do conteúdo 

normativo, se mais tortuoso que o da forma, tem o mérito de tornar explícitas (e, portanto, 

controláveis pelo público) as escolhas subjacentes aos atos jurisdicionais, feitas a partir de 

ponderações que efetivamente transcendem à forma jurídica” 275. 

O deslocamento do eixo das preocupações da teoria do direito do legislador para o juiz 

está em total consonância com o entendimento de Alexy, que considera essencial a função do 

magistrado, como intérprete da Constituição, isso tendo em vista que a aplicação dos direitos 

fundamentais não pode ser realizada de forma efetiva com a interpretação através de um 

modelo puro de princípios ou mesmo de um modelo puro de regras. 

Para o efetivo exercício da atividade interpretativa jurisdicional, é necessária uma 

combinação entre o modelo de regras e princípios, que é realizada, em última instância, pelo 

juiz. Quanto à necessidade de interpretação e muitas vezes sopesamento entre a aplicação de 

um princípio, em detrimento de outro, precisas são as lições de Alexy: 

 

Essa breve – e de forma alguma exaustiva – visão do nível dos princípios mostra que 
nele estão reunidas coisas extremamente diversas. Mas mais importante que a 
referência a essa diversidade é a constatação acerca de sua indeterminação. No 
espaçoso mundo dos princípios há lugar para muita coisa. Esse mundo pode ser 
chamado de um mundo do dever-ser ideal. Colisões ou, para empregar algumas 
expressões frequentemente utilizadas, tensões, conflitos e antinomias surgem a partir 
do momento em que se tem que passar do espaçoso mundo do dever-ser ideal para o 
estreito mundo do dever-ser definitivo ou real. Neste ponto passa a ser inevitáveis as 
decisões acerca do peso dos princípios colidentes, ou seja, da fixação de relações de 

                                                                                                                                                         
1992, p. 25. 

274 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa: um estudo sobre o 
papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 2. 

275 Ibidem, p. 3. 
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preferência. 276 
   

Partindo dessa ideia da existência de relações de preferências e efetivo peso entre os 

chamados direitos fundamentais, deve o legislador, representando o povo, criar formalmente a 

regra de direito fundamental, contudo, deixando uma margem de interpretação que deve ser 

realizada pelo julgador, tendo em conta, de acordo com Alexy, que “a exigência de se levar a 

sério as determinações estabelecidas pelas disposições de direitos fundamentais, isto é, de 

levar a sério o texto constitucional, é uma parte do postulado da vinculação à Constituição277”. 

Analisando a definição de direitos fundamentais, de acordo com as lições de Dimitri 

Dimoulis e Leonardo Martins, como sendo “direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou 

jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter 

normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder 

estatal em face da liberdade individual”278, importa destacar, de acordo com Canotilho279, que 

além da simples limitação do exercício da atividade estatal, os direitos fundamentais têm a 

função de garantir ao povo o exercício de ações positivas por parte do Estado com o fim de 

efetivar os direitos chamados de fundamentais. 

Em artigo intitulado O Direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa 

humana, Nobre Júnior esclarece que “a consagração constitucional da dignidade da pessoa 

humana resulta na obrigação do Estado em garantir à pessoa humana um patamar mínimo de 

recursos, capaz de prover-lhe a subsistência”, não deixando dúvidas no sentido de que além da 

limitação ao exercício do poder estatal em face da liberdade individual, a dignidade da pessoa 

humana exige a prática de ações positivas pelo ente estatal, como a implementação de 

políticas públicas concretizadoras dos direitos fundamentais de saúde, educação, lazer, dentre 

outros. 

Ao analisar o julgamento de Recurso Extraordinário relatado pela Ministra Ellen 

Gracie280, em que foi determinada a obrigação do Poder Executivo em garantir a criação 

                                                 
276 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 139. 
277 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 140. 
278 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit., p. 46/47. 
279 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 402. 
280 RE 464143 AgR / SP - SÃO PAULO. AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2ª Turma. Rel. (a): 

Min. ELLEN GRACIE. Julgamento: 15/12/2009. Órgão Julgador: Publicação DJe-030  DIVULG 18-02-
2010.  PUBLIC 19-02-2010. Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GARANTIA 
ESTATAL DE VAGA EM CRECHE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 
INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. 1. A 
educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação 
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objetiva de condições para a efetiva existência de vagas em creches e pré-escola, fica claro 

que após o advento da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e Adolescente, o 

Poder Judiciário passou a ter uma sensibilidade maior ao examinar matérias relativas ao 

mérito administrativo, intervindo nos casos de omissão dos Poderes Executivo e Legislativo 

no exercício das suas funções típicas, como forma de garantir a materialização de direitos 

fundamentais.  

No Recurso Extraordinário nº 464143, acima referido, o Judiciário declarou que é 

possível determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas 

constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questões que envolvem o poder 

discricionário do Executivo, isso considerando que não faz parte do mérito administrativo a 

escolha entre implementar, ou não, políticas públicas concretizadores dos direitos 

fundamentais. Fica clara, dessa forma, a possibilidade de atuação do Judiciário em âmbito 

coletivo, ao contrário do que se percebia durante a vigência da Política do Bem-Estar do 

Menor, onde a atuação do Juiz de Menores era direcionada basicamente para a resolução de 

problemas em âmbito coletivo.  

Concluindo a análise acerca dos aspectos históricos da atuação judicial na área da 

infância e juventude, apenas como forma de demonstrar os entendimentos majoritários do 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade, ou não, de 

intervenção judicial com o fim de concretizar as políticas públicas infanto-juvenis, serão 

comentadas decisões selecionadas dos referidos tribunais, isso como forma de indicar aos 

leitores a atual interpretação dada às normas constitucionais e infraconstitucionais relativas ao 

tema, ressaltando, porém, que não foi colacionada grande quantidade de julgados em razão de 

não ser o objetivo principal do estudo analisar julgados, mas sim apresentar caminhos a seguir 

por parte dos atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (SGD), com 

ênfase no estudo do ativismo judicial, isso como forma de garantir a concretização de políticas 

públicas materializadoras dos direitos das crianças e adolescentes. 

 

                                                                                                                                                         
de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-
escolares. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, 
quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja 
ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 3. Agravo 
regimental improvido. Decisão. A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, 
os Senhores Ministros Cezar Peluso e Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 15.12.2009. 
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4.1.1.1.1 Supremo Tribunal Federal 

 

Com o objetivo de identificar a atual interpretação dada pelo Supremo Tribunal 

Federal no que se refere às normas constitucionais relativas aos direitos das crianças e 

adolescentes, será objeto de análise no presente item o histórico do processo que culminou 

com o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário n° 482611/SC281, que teve como 

relator o Ministro Celso de Mello. 

O referido processo foi iniciado com o ajuizamento, pelo Ministério Público do Estado 

de Santa Catarina, de Ação Civil Pública com o objetivo de compelir o Município de 

Florianópolis a implementar o Programa denominado Sentinela (Projeto Acorde), existente 

como política pública concretizadora dos direitos das crianças e adolescentes vítimas de abuso 

e/ou exploração sexual, tendo ressaltando o Ministério Público em sua inicial que a 

inexecução do programa representava típica hipótese de omissão inconstitucional atribuída ao 

Município, em desrespeito às normas constitucionais garantidoras dos direitos das crianças e 

adolescentes, que têm caráter cogente. 

Após o julgamento de procedência do pedido em primeiro grau de jurisdição, o 

Município de Florianópolis interpôs apelação. No julgamento desta, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso, considerando que em razão do princípio 

                                                 
281 RE 482611/SC. RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO. EMENTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

VÍTIMAS DE ABUSO E/OU EXPLORAÇÃO SEXUAL. DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL À 
INFÂNCIA E À JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER 
PÚBLICO. PROGRAMA SENTINELA–PROJETO ACORDE. INEXECUÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS/SC, DE REFERIDO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL CUJO ADIMPLEMENTO 
TRADUZ EXIGÊNCIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA 
HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO. DESRESPEITO À 
CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819). COMPORTAMENTO 
QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL (RTJ 185/794-796). 
IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA DA RESERVA DO 
POSSÍVEL SEMPRE QUE PUDER RESULTAR, DE SUA APLICAÇÃO, COMPROMETIMENTO DO 
NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197). CARÁTER 
COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PLENA 
LEGITIMIDADE JURÍDICA DO CONTROLE DAS OMISSÕES ESTATAIS PELO PODER JUDICIÁRIO. 
A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL 
FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA 
UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO. PRECEDENTES DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS 
NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 - RTJ 175/1212-1213 - RTJ 199/1219-1220). 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO. 
Decisão publicada no DJE de 7.4.2010. 
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da separação dos Poderes seria impossível o Judiciário determinar a concretização de política 

pública, considerada pelo TJSC como derivada de norma programática. Considerou o TJSC 

que a Administração Pública, com base em seu poder discricionário, teria a competência para 

estabelecer as políticas sociais derivadas de normas programáticas, sendo vedado ao Poder 

Judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade que norteiam as prioridades 

traçadas pelo Executivo. 

No Recurso Extraordinário n° 482611/SC, acima referido, o Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina sustentou que o acórdão oriundo do TJSC teria transgredido o art. 

227 da Constituição da República, baseando-se, inclusive, em jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal acerca da matéria (AI 583.136/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 

503.658/SC, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.), ressaltando, também, que a proteção aos direitos 

da criança e do adolescente (CF, art. 227, “caput”) deve ser considerada como um dos direitos 

sociais mais expressivos existentes na Constituição da República. 

Após analisar as razões apresentadas pelo Ministério Público, em 23 de março de 

2010, o Ministro Celso de Mello conheceu o recurso extraordinário e deu provimento ao 

mesmo (CPC, art. 557, § 1º-A), com base em anterior decisão que proferiu sobre o tema (AI 

583.264/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO), restabelecendo a sentença proferida pelo 

magistrado de primeira instância. 

Em seu julgamento, o Ministro Celso de Mello afirmou que o acórdão oriundo do 

TJSC transgrediu o art. 227 da Constituição da República, eis que a proteção aos direitos da 

criança e do adolescente deve ser considerada como um dos direitos sociais mais expressivos 

existentes na Carta Federal, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração. 

Continuando o julgamento o referido Ministro afirmou que o Município de Florianópolis 

estava inadimplente com a satisfação de um dever de prestação positiva, ressaltando que era 

obrigação do Município criar condições objetivas que viabilizassem, em favor das crianças e 

adolescentes, 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, nos termos do art. 227, caput, da 

Constituição da República. 

Dentre outras razões, o Ministro afirmou que em julgamentos onde se discute a 

concretização de políticas públicas garantidoras dos direitos infanto-juvenis, o Supremo 

Tribunal Federal considerando a dimensão política da jurisdição constitucional outorgada a 
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referida Corte, não pode omitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos 

econômicos, sociais e culturais, que se identificam - enquanto direitos de segunda geração - 

com as liberdades positivas, reais ou concretas. Ressaltou, também, que o administrador não 

tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação 

de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois a necessidade de 

implementação das referidas políticas públicas já foi objeto de deliberação por parte do 

Constituinte e do legislador infraconstitucional que elaborou as normas de integração. 

Em seu arremate, o Ministério Celso de Mello destacou que o Supremo Tribunal 

Federal, ao suprir as omissões inconstitucionais dos órgãos estatais e ao adotar medidas que 

objetivam restaurar a Constituição violada pela inércia dos Poderes do Estado, nada mais faz 

senão cumprir a sua missão institucional e demonstrar, com esse gesto, o respeito 

incondicional que tem pela autoridade da Lei Fundamental da República, ressaltando que o 

suprimento de omissões inconstitucionais, realizada em sede jurisdicional, notadamente 

quando emanada da Corte Suprema, torna-se uma necessidade institucional, quando os órgãos 

do Poder Público se omitem ou retardam, excessivamente, o cumprimento de obrigações a que 

estão sujeitos por expressa determinação do próprio estatuto constitucional, ainda mais se se 

tiver presente que o Poder Judiciário, tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à 

Constituição, não pode se reduzir a uma posição de pura passividade. 

 

4.1.1.1.2 Superior Tribunal de Justiça 

 

Quanto à legislação infraconstitucional, a grande questão a ser interpretada pelo 

Superior Tribunal de Justiça era relativa ao estabelecido no art. 88, inciso II, do Estatuto da 

Criança e Adolescente, que considera os conselhos municipais, estaduais e nacional dos 

direitos da criança e do adolescente como órgãos deliberativos e controladores das ações em 

todos os níveis, eis que existiam divergências no que se refere à obrigatoriedade do poder 

público em obedecer as deliberações relativas às políticas públicas formuladas pelos referidos 

conselhos, através de resoluções. 

Dirimindo a divergência interpretativa, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

de Recurso Especial282, que teve como relatora a Ministra Eliana Calmon, declarou que é 

                                                 
282 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 
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perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário, em típica postura ativista, com o 

objetivo de compelir o Poder Público a execução de política definida pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante a obrigatória inclusão dos 

recursos pertinentes em orçamento municipal. 

No referido julgamento a relatora afirmou que em relação às políticas públicas 

concretizadoras dos direitos das crianças e adolescentes, o STJ passava a ter uma nova visão 

relativa à discricionariedade administrativa, ressaltando que atualmente o império da lei e a 

necessidade do seu controle, a cargo do Judiciário, autorizam o exame, inclusive, das razões 

de conveniência e oportunidade do administrador, ressaltando que o Ministério Público detém 

legitimidade para exigir do Município a execução de política específica que se tornou 

obrigatória por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Ao dar provimento ao Recurso Especial nº 493811 a Ministra Eliana Calmon ressaltou 

que é obrigação do Poder Judiciário conceder tutela específica com o fim de incluir verba no 

próximo orçamento, com o escopo de atender a propostas políticas certas e determinadas 

pelos Conselhos de Direitos. 

 

4.1.2 Conceito de ativismo judicial 

 

Ao analisar o contexto histórico que antecedeu as mudanças ocorridas nos últimos 

anos, no que se refere a postura do Poder Judiciário especificamente em relação às tentativas 

de suprir as omissões dos Poderes Executivo e Legislativo, fica visível a necessidade de 

estudar o que passou a ser chamado de ativismo judicial, que é considerado por muitos como 

imprescindível para a concretização dos direitos fundamentais283, isso em razão do aumento 

cada vez maior de decisões sociopolíticas proferidas que afetam diretamente as relações 

sociais. Importa esclarecer, no presente momento, que de acordo com as lições de Evandro 

Gueiro284 o juiz pode ser considerado ativo, quando pronuncia suas decisões e cumpre os seus 

                                                                                                                                                         
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 Turma. RESP. nº 493811. Rel. Min. Eliana 
Calmon. J. 11/11/03, DJ 15/03/04). 

283 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa: um estudo sobre o 
papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 2. 

284 EVANDRO GUEIRO, Ativismo Judicial. Biblioteca digital do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/jspui>: Acessado em: 17/07/11. 
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deveres funcionais com diligência e dentro dos prazos legais, ou mesmo ativista, se, a partir 

de sua visão progressista, evolutiva e reformadora, souber interpretar a realidade de sua época 

e conferir às suas decisões um sentido construtivo e modernizante, orientando-se para a 

consagração dos valores essenciais em vigor, o que tem sido bastante valorizado pela 

sociedade atual, em razão da concretização de vários direitos fundamentais, dentre eles o 

direito à saúde. 

Com constitucionalizão de vários direitos, conquistados pela sociedade com muita luta 

e por vezes com as próprias vidas de idealistas, o ato criativo do juiz, que dá cores ao texto 

magno com o ato de interpretar, passa a ser considerado como necessário para a concretização 

dos referidos direitos, surgindo dessa interpretação avançada e progressiva, a expressão 

“ativismo judicial”, que de acordo com a obra Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal 

Federal teve o seu primeiro emprego na revista americana Fortune, voltada para não juristas, 

mas para o público leigo, conforme pode ser extraído da transcrição abaixo: 

  

No artigo “The Supreme Court: 1947”, o jornalista Arthur Schlesinger Jr. traçou o 
perfil dos nove juízes da Suprema Corte norte-americana: foram classificados como 
ativistas judiciais os juízes Black, Douglas, Murphy e Rutlege; como campeões de 
autolimitação, os juízes Frankfurter, Jacson e Burton; e os juízes Reed e Vinson, 
como integrantes de um grupo de centro. Schlesinger Jr., ganhador do Prêmio 
Pulitzer e responsável por uma obra dedicada à crítica social americana, com ênfase 
na exploração do liberalismo exercido por importantes políticos na história daquele 
país, tinha no ativismo judicial um elemento condicionante de sua análise, ao 
reconhecer, em uma linha divisória entre juízes ativistas e os de uma autolimitação, 
um reflexo de uma tendência liberal ou conservadora na atividade judicante de cada 
magistrado285. 

 

Nesse contexto norte-americano, onde a expressão foi utilizada pela primeira vez, o 

ativismo judicial (judicial activism) é considerado de acordo com o Black's Law Dictionary 

como “(...) uma filosofia de tomada de decição judicial pela qual os juízes apresentam suas 

opiniões pessoais sobre a política pública, entre outros fatores, para orientar suas decisões. De 

acordo com os adeptos desta filosofia, o julgamento tende a ignorar os precedentes ao 

encontrar violações constitucionais” 286. Contudo, importa considerar que o conceito não 

encontra consenso, eis que a expressão “ativismo judicial” pode ser analisada de acordo com 

diversas vertentes. 

                                                 
285 VALLE, Vanice Regina Lírio do (org.). Op. cit., p. 19-20. 
286 Blacks Law Dictionary, Deluxe 9 th. By Bryan ª Garner (editor). West Group, 2009. Texto original: “a 

philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among 
other factors, to guide their decisions, usu. With the suggestion that adherents of this philosophy tend to find 
constitutional violations and are willing to ignore precedent”. 
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No âmbito da pesquisa acadêmica, de acordo com a obra Ativismo Jurisdicional e o 

Supremo Tribunal Federal287, acima referida, a sistematização usual é de Keenan Kmiec, que 

apresenta cinco conceituações de ativismo judicial: a) prática dedicada a desafiar atos de 

constitucionalidade defensável emanados de outros poderes; b) estratégia de não-aplicação 

dos precedentes; c) conduta que permite aos juízes legislar “da sala das sessões”; d) 

afastamento dos cânones metodológicos de interpretação; e) julgamento para alcançar 

resultado pré-determinado. 

A primeira concepção de ativismo judicial, como prática dedicada a desafiar atos de 

constitucionalidade defensável emanados de outros poderes, considera a possibilidade de o 

juiz, em aparente ofensa ao princípio da separação dos três poderes, aplicar o direito aos casos 

concretos, para isso declarando a ilegalidade de atos praticados pelos poderes legislativo ou 

executivo, o que ocorreria, por exemplo, se fosse sancionada uma lei orçamementária com 

previsão para aplicação em publicidade, sem previsão de investimento na área da infância e 

juventude. Assim, diante da patente ofensa à prioridade absoluta que deve ser dada às crianças 

e adolescentes (art. 227, CF) poderia ocorrer o controle de constitucionalidade da lei por parte 

do Judiciário. 

A estratégia de não-aplicação dos precedentes, como conceito de “ativismo judicial”, 

consiste no afastamento, pelo julgador, dos precedentes judiciais, o que não é possível no 

Brasil, em relação às súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos 

do art. 103-A, da Constituição da República288. Importa esclarecer que em razão da existência 

de proibição constitucional não é possível a não-aplicação dos precedentes judiciais aprovados 

nos moldes referidos no art. 103-A, da CF, o que não ocorre com os precedentes dos demais 

Tribunais, eis que os magistrados estão livres para julgar de acordo com as suas convicções e 

com a independência garantida constitucionalmente. 

O “ativismo judicial” como conduta que permite aos juízes legislar “da sala das 

sessões”, sendo assim chamados juízes legisladores, leva em conta a postura ativista do 

julgador, ao revelar um sentido que ultrapassa o que está estabelecido como limite dado pelo 

legislador, criando os meios e fins relativos a temas determinados e que aguardam 

complementação legislativa. Assim, diante da dinâmica dos fatos sociais, de acordo com o 

                                                 
287 VALLE, Vanice Regina Lírio do (org.). Op. cit., p. 21. 
288 Art. 103-A, CF. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 

terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
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referido conceito de ativismo judicial, deve o juiz estar atento às contantes modificações para 

agir no momento devido. 

Nesse contexto, atento à dinâmica social e necessidade de exercício da jurisdição para 

adaptar a norma aos fatos sociais, Edilson Pereira Nobre Júnior afirma que “a Constituição 

formula valores dotados da mais elevada abstração, cuja multiplicidade de sentidos permite 

que o intérprete os adapte a várias situações, inclusive e principalmente modulando-os para 

ajustá-los aos sinais dos tempos”289, ressaltando que muitas vezes esperar a ação do legislador 

ou administrador é compactuar com a omissão, surgindo a injustiça por omissão, o que não 

ocorrerá se o Judiciário estiver atento e aplicar às leis aos casos concretos, de modo a atingir o 

grande escopo da jurisdição: fazer justiça. 

Por sua vez, o ativismo considerado como afastamento dos cânones metodológicos de 

interpretação, considera a existência de “ativismo judicial” quando o ato de decidir é afastado 

dos parâmetros aceitos de interpretação, sendo certo que tal visão acerca de “ativismo 

judicial” é bastante complicada de ser analisada, tendo em vista que não existe um consenso 

sobre os corretos métodos de interpretação constitucional. Alguns juízes, por exemplo, 

consideram correta a intepretação literal do texto constitucional, enquanto outros ressaltam 

que a interpretação, para atingir o seu fim social, deve ir além da estrita interpretação literal. 

Importa destacar, ainda, que o conceito sistematizado de “ativismo judicial”, como 

prática jurisdicional cujo objetivo é alcançar finalidades predeterminadas, esbarra em 

princípios basilares da atividade jurisdicional, que são os da inércia e imparcialidade, pois, ao 

partir do pressuposto da existência de uma finalidade predeterminada, identifica-se claramente 

a ausência de imparcialidade do juiz, o que implica na impossibilidade de análise empírica 

acerca do caminho percorrido para o julgamento e, também, na desobediência aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, garantidos constitucionalmente. 

Por fim, apresentados os conceitos de “ativismo judicial”, importa esclarecer que para 

alcançar os objetivos estabelecidos no presente estudo, o “ativismo judicial” será analisado 

apenas como prática dedicada a desafiar atos de constitucionalidade defensável emanados de 

outros poderes e conduta que permite aos juízes legislar da sala das sessões, pois, apenas 

através dessas duas visões será possível avançar no estudo acerca da materialização do 

princípio da prioridade absoluta na concretização de políticas públicas garantidoras dos 

direitos das crianças e adolescentes. Ressalte-se, inclusive, que antes de analisar os fatores 

                                                                                                                                                         
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

289 Op. cit., p. 12. 
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positivos e negativos acerca do ativismo judicial, imprescindível é a análise da teoria da 

separação dos poderes, na medida em que a mesma está diretamente ligada à possibilidade, ou 

não, se ser adotada uma postura ativista por parte do Judiciário.  

 

4.2 TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

O livro intitulado originalmente L'Esprit des lois, escrito durante mais de vinte anos 

por Charles-Louis de Secondat, Barão da Brède e de Montesquieu, buscava apresentar aos 

franceses os ensinamentos adequados para alcançar a felicidade com a compreensão do 

espítito das leis, através da aceitação do exercício das funções de comando e, também, de 

obediência às prescrições por parte dos comandados. Visa a obra, resumidamente, alcançar a 

auto valorização dos cidadãos, com a cura dos preconceitos, conforme se verifica no trecho 

abaixo transcrito, da obra O Espírito das Leis: 

 

Se eu pudesse fazer que aqueles que comandam aumentassem seus conhecimentos 
sobre o que devem prescrever, e se aqueles que obedecem encontrassem um novo 
prazer em obedecer, considerar-me-ia o mais feliz dos mortais. 
Considerar-me-ia o mais feliz dos mortais se eu pudesse fazer com que os homens 
conseguissem curar-se de seus preconceitos. Chamo aqui de preconceitos não o que 
faz com que se ignorem certas coisas, e sim o que faz com que se ignore a si 
mesmo290. 

 

Ao se referir aos governos republicanos, o Barão de Montesquieu ressalta em sua obra 

que a educação é imprescindível para se atingir a virtude, sendo esta considerada como o amor 

às leis e à pátria, características consideradas essenciais às democracias, onde o governo é 

confiado a cada cidadão. Ressalta o autor, também, que o amor à pátria deve ser passado pelos 

pais e pelos próprios governantes, pois assim os verdadeiros detentores do poder, os cidadãos, 

poderão respeitar os seus governantes e transmitir os conhecimentos positivos às futuras 

gerações. Eis trecho do livro Espítito das leis que faz referência às afirmações referidas no 

presente parágrafo, com ênfase no poder da educação: 

 

É no governo republicano que se precisa de todo o poder da educação. (...). Podemos 
definir essa virtude: o amor às leis e à pátria. Este amor, que exige que se prefira 
continuamente o interesse público ao seu próprio interesse, produz todas as virtudes 
particulares; elas consistem apenas nesta preferência. (...). Assim, tudo depende de 
introduzir este amor na república; e é em inspirá-lo que a educação deve estar atenta. 

                                                 
290 O espírito das leis. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982. p. 02. Tradução de Fernando Henrique 

Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. 
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Mas existe um meio seguro para que as crianças possam tê-lo: que também os pais o 
tenham. Normalmente, temos o poder de transmitir nossos conhecimentos a nossos 
filhos; temos o poder ainda maior de transmitir-lhes nossas paixões. Se isto não 
acontece, é porque o que foi feito na casa paterna foi destruído pelas impressões de 
fora. Não é a nova geração que degenera; ela só perde quando os adultos já estão 
corrompidos. 291 

 

Nessa busca incessante pela compreensão acerca do espírito das leis, Montesqueu 

ressaltou que “o amor à república, numa democracia, é o amor à democracia; o amor à 

democracia é o amor à igualdade”292, devendo esse amor ser devotado por todos os integrantes 

de determinada nação, em busca da igualdade material, valor há muito tempo perseguido e 

muito pouco alcançado, apesar da existência formal no ordenamento jurídico brasileiro (art. 

5°, caput e inciso I, da Carta da República). 

Surge, portando, na busca pela igualdade material, a ideia de separação do poder 

estatal293 em três – Legislativo, Executivo e Judiciário – considerados necessários na medida 

em que a democracia seria impraticável se a responsabilidade de fazer as leis, de executar as 

mesmas e de julgar as querelas existentes fossem condensadas nas mãos dos mesmos órgãos, 

por um simples fato: a ausência de liberdade, como facilmente se verifica com a transcrição de 

parte do texto de Montesquieu: 

 

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo 
está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se pode temer que o 
mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las 
tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do 
poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder 
sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. 
Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. 
Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos 
nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as 
resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares294. 

 

Está clara, portanto, a necessidade da separação dos três poderes – legislativo, 

executivo e judiciário – objetivando garantir a liberdade dos cidadãos e, ao mesmo tempo, 

garantir a existência de controle entre os poderes295, como restou positivado na Constitução da 

                                                 
291 Op. cit., p. 20. 
292 Op. cit., p. 23. 
293 Na verdade não há uma efetiva separação de poderes, eis que o poder supremo do povo é uno. O que ocorre é 

o estabelecimento de funções típicas de poder a determinados entes, denominados Executivo, Legislativo e 
Judiciário, sendo os três representantes da vontade soberana do povo. Dessa forma, a ideia de separação dos 
poderes existe exatamente para que o povo, representado por cada um dos poderes, possa exercer a 
fiscalização em relação aos demais poderes. 

294 Op. cit., p. 75. 
295 Sistema de pesos e contrapesos (cheks and balances). 
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República Federativa do Brasil, em seu art. 2°, ao estabelecer que “são Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Insta 

esclarecer que apesar de independentes, os poderes são responsáveis pelo controle das 

atividades típicas dos outros poderes, cabendo ao Judiciário a função de interpretar a leis, 

principalmente à Constituição, como forma de efetivar os anseios da população sufragados no 

texto fundamental. 

No caso do controle de constitucionalidade dos atos praticados pelos Poderes 

Executivo e Legislativo, resta clara a função constitucional do Judiciário de declarar, quando 

for o caso, a inconstitucionalidade praticada, isso considerando a opção constitucional de 

incumbir o Judiciário de interpretar, em última instância, as normas integrantes do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Como bem explicitado por Otto Bachof, em artigo intitulado Nuevas reflexiones sobre 

la jurisdicción constitucional entre derecho y política, é necessária a intervenção do juiz para 

materializar os princípios e valores esculpidos na constituição, eis que apenas após o ato 

interpretativo é possível verificar o sentido dos princípios e valores constitucionalmente 

garantidos. O entendimento de Bachof é facilmente extraído com a leitura do texto abaixo 

transcrito: 

 

Uma Constituição não contém nenhuma regulamentação detalhada individualmente, 
mas é caracterizada por cláusulas gerais e conceitos axiológicos desprovidos de 
conteúdo. O espaço para o intérprete e, assim, o seu poder para uma decisão 
autônoma, portanto, é particularmente grande. Conceito como “igualdade”, 
“dignidade da pessoa humana”, “livre desenvolvimento da personalidade”, “Estado 
de Direito”, “Estado Social”, “bem comum” – todos os conceitos de direito 
fundamental podem ser usados como parâmetro para análise de constitucionalidade 
da uma lei – permitindo diferentes interpretações.296. 

 

Com o texto de Bachof, acima transcrito, fica evidente a imperiosa função 

interpretativa exercida pelo Judiciário, diante da existência de princípios e valores 

estabelecidos na Constituição, que utiliza expressões como igualdade, dignidade da pessoa 

humana, livre desenvolvimento da personalidade, Estado de direito, dentre outras, que 

                                                 
296 Nuevas reflexiones sobre la jurisdicción constitucional entre derecho y política. Boletin Mexicano de Direito 

Comparado, ano XIX, n. 57, p.842-843, setembro-dezembro de 1986. Versão para o castelhano por León 
Cortiñas-Peláez. Texto original: “Una Constitución no contiene ninguna regulación individualizada detallada, 
sino que se caracteriza por muy amplias cláusulas generales y por conceptos axiológicos carentes de 
contenido. El ámbito para el intérprete y con ello su poder para una decisión autónoma son por ello 
particularmente grandes. Conceptos como “igualdad”, “dignidade de la persona humana”, “libre desarrollo de 
la personalidad”, “Estado de derecho”, “Estado Social”, “bien común” – todos ellos conceptos de la ley 
fundamental que pueden ser utilizados como escala para el juezgamiento de la constitucionalidad de una ley – 
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deverão ser interpretadas em um primeiro momento por qualquer cidadão, inclusive pelos 

integrantes do Executivo e Legislativo, ressaltando-se que cabe ao Jucidiário, por 

determinação constitucional, uniformizar a interpretação do texto constitucional. 

Apesar da impescindível existência do Judiciário como intérprete da Constituição, é 

importante analisar a preocupação de Bachof com o potencial abuso do juiz, isso 

considerando que da mesma forma que o legislador pode interpretar incorretamente a 

constituição, o magistrado pode extrapolar os limites interpretativos estabelecidos pela lei 

maior e gerar perigo para a sociedade, o que pode ocorrer, inclusive, com o Executivo ou 

outro intérprete da constitucição. 

Com a afirmação do ex-juiz da Suprema Corte norte-americana Hugles, analisada por 

Bachof, fica bem clara a preocupação com o erro de interpretação da constituição por parte 

dos juízes, como pode ser observado trecho transcrito: 

 

A questão que surge é se o perigo de um abuso do legislador é o que se pretende 
combater, com esses amplos poderes dados ao Tribunal Constitucional não poderia 
converter-se em um muito maior? Não há perigo que o Tribunal Constitucional, ao 
invés de controlar a aplicação da Constituição, torne-se o proprietário da própria 
Constituição? Não leva, forçosamente, semelhante concentração de faculdade do 
Tribunal Constitucional, ao tão temido governo dos juízes [governement des Juges]? 
Não seriam sábias as lições que um jurista competente como o ex Chefe da Suprema 
Corte dissera uma vez: “estamos sob uma Constituição, mas a Constituição é o que 
os juízes dizem que é”297?. 

 

E exatamente com o escopo de previnir o perigo referido por Bachof no artigo Nuevas 

reflexiones sobre la jurisdicción constitucional entre derecho y política, foi inserido no 

ordenamento jurídico brasileiro, através da emenda constitucional n° 45/2004, o Conselho 

Nacional de Justiça, formado por membros do Judiciário e de outros segmentos da sociedade, 

com o objetivo de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. 

Compete ao CNJ, também, as atribuições conferidas no art. 103-B, §4° e incisos, da 

Constituição Federal298, que faz referência expressa aos deveres funcionais dos juízes, de 

                                                                                                                                                         
permiten interpretaciones diferentes”.   

297 Op. cit., p. 842. Texto original: “Se plantea la cuestión de si el peligro de un abuso del legislador que se 
pretende combatir com estas amplias competencias de la Corte Constitucional, no podria convertirse en um 
peligro mucho maior. No existe el peligro que la Corte Constitucional, em lugar de controlar la aplicação de 
la Constitución, se convierta em la duenã da la Constitución? No lleva forzosamente, semejante concentracion 
de faculdades de la Corte Constitucional, al tan justificadamente tenido gobierno de los juices [governement 
des juges]? No seria atinado lo que un jurista tan competente como el ex Chief Justice da Suprema Court 
Hugles dijera una vez: “We are under a Constitutión, but the Constitution is what the judges say it is”?”   

298 § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 
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acordo com o Estatuto da Magistratura, garantindo ao povo o exercício de um controle 

externo do Judiciário, impedindo, assim, que o temor de Bachof ser torne realidade, eis que a 

qualquer suspeita de descumprimento dos deveres funcionais pelos Juízes o Conselho 

Nacional de Justiça estará atendo para punir o Magistrado ou, em casos extremos, determinar 

o afastamento de suas funções. 

Apresentada resumidamente a Teoria da Separação dos Poderes, com a ressalva de que 

o próprio exercício da jurisdição é passível de controle por órgão constitucionalmente criado 

para esse fim, importa analisar com mais profundidade os fatores negativos e positivos acerca 

do “ativismo jurisdicial”, sempre na busca da liberdade do povo, que na visão de Montesquieu 

“é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; e se um cidadão pudesse fazer o que elas 

proíbem ele já não teria liberdade, porque os outros também teriam este poder” 299. 

 

4.3 FATORES NEGATIVOS ACERCA DO ATIVISMO JUDICIAL 

 

Alguns fatores considerados positivos acerca do ativismo judicial, como a preservação 

da unidade da Constituição da República com o controle da atividade típica dos outros 

poderes feito pelo Judiciário, também são utilizados para criticar o ativismo, na medida em 

que, de acordo com o entendimento dos críticos à intervensão judicial, esta termina por 

interferir indevidamente nas funções constitucionalmente atribuídas aos Poderes Legislativo e 

Executivo, o que seria um contrasenso em razão da existência de independência dos três 

poderes constituídos. Ressalte-se, ainda, que tal interpretação encontra amparo na 

                                                                                                                                                         
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas pelo Estatuto da Magistratura: I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do 
Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências; II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, 
a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo 
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; III receber e conhecer das 
reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, 
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público 
ou oficializado, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar 
processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios 
ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla 
defesa; IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de 
autoridade; V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de 
tribunais julgados há menos de um ano; VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e 
sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; VII elaborar 
relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País 
e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser 
remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. 

299 Op. cit., p. 75. 
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Jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados, que consideram indevida a intervenção 

judicial na esfera de conveniência e oportunidade do Poder Executivo300. 

Como exemplo à crítica ao ativismo judicial, em razão de ferir a independência dos 

poderes Executivo e Legislativo, pode ser citada a intervenção nas políticas públicas, em 

razão da ausência de capacidade técnica dos juízes para intervir nas mesmas, na medida em 

que o poder executivo é que possui capacidade técnica, de acordo com os críticos, eis que é 

auxiliado por profissionais habilitados para tais fins, não podendo o Judiciáro interferir em tal 

tarefa, eis que a mesma foi reservada pela Constituição aos detentores dos Poderes Executivo 

e Legislativo. 

Outra crítica que se faz à intervenção judicial é a falta de capacidade dos juízes de 

compreender a díficil tarefa de cobrar impostos e, sendo estes usados para financiar as 

políticas públicas, não teriam os juízes capacidade para aplicar recursos que os mesmos 

sequer tinham conhecimento de onde eram provenientes ou mesmo se existiam, razão pela 

qual Rodrigo Uprimny ressaltou que permitir “(…) que os tribunais intervenham na política 

econômica e aprovem gastos seria incovenciente, pois poderia conduzir a uma espécie de 

‘populismo judicial’” 301. 

A ofensa judicial em relação às atividades constitucionalmente atribuídas aos poderes 

executivo e legislativo, de acordo com os críticos, também está baseada na ausência de 

legitimidade dos juízes para intervir diretamente em temas como gasto público ou mesmo 

escolha de políticas econômicas, pois os parlamentares, responsáveis pela elaboração das leis 

e os próprios membros do executivo são democraticamente eleitos pelo povo, enquanto que os 

juízes ingressam na carreira independentemente de eleição. Assim, segundo os responsáveis 

pelas críticas à intervenção judicial, faltaria legitimidade aos juízes para intervir nas funções 

típicas dos poderes executivo e legislativo. 

A insegurança jurídica é outro argumento contrário à intervenção judicial, na medida 

                                                 
300 EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) ATO ADMINISTRATIVO 

DISCRICIONÁRIO. ATENDIMENTO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES. “(…) embora 
relevantes as questões suscitadas pelo Ministério Público, os motivos de conveniência e oportunidade da 
instalação da Defensoria Pública no Município de Nísia Floresta é ato discricionário da Administração, 
constituindo em intromissão indébita do Poder Judiciário no Executivo a escolha do momento oportuno e 
conveniente para a implantação do referido órgão, contrariando limitações de competência inscritas nas 
Constituições Federal e Estadual” (TJRN - 3ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível n° 2007.006189-6, Rel. 
Juiz FRANCISCO SERÁPHICO (convocado), julgado em 22/11/2007, DJ 23/11/2007). 

301  Op. cit., p. 310. Texto original: “que los tribunales intervengan en la política económica y decreten gasto sería 
entonces inconveniente, pois podría conducir a una suerte de “populismo judicial””. 
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em que, nas palavras de Uprimny, “a intervenção dos juízes constitucionais (…) põem em 

perigo a certeza dos contratos e das regulamentações, pois em qualquer momento uma lei 

poderá ser anulada, em razão do controle de constitucionalidade, muitas vezes com efeitos 

retroativos302”, podendo, assim, prejudicar atos jurídicos perfeitos e terceiros de boa-fé, 

desestimulando as transações com o poder público, que certamente seriam mais onerosas. 

Como efeito negativo para a intervenção judicial é apresentada, também, a 

“judicialização” da política ou mesmo “politização” dos tribunais, o que poderia gerar, de 

acordo com Rodrigo Uprimny, uma quebra na imparcialidade necessária aos juízes, na medida 

em que os gabintes dos juízes seriam transformados no local de planejamento estratégico das 

políticas, ferindo inclusive a participação democrática do povo na medida que escolheram 

seus representantes através do voto. 

Portanto, a legitimidade conquistada pelos membros do legislativo e executivo através 

das urnas, para elaborar as leis norteadoras dos destinos do país, no caso do legislativo e, gerir 

a coisa pública, executando as leis, no caso do poder executivo, é fundamento para criticar a 

intervenção judicial, sob a alegação de que os juízes estariam afrontando o poder do povo ao 

revogar atos praticados pelos poderes constituídos, ressaltando inclusive que em algumas 

situações a atuação legislativa é considerada como imprescindível para a concretização do 

direito estabelecido na Constituição, em razão do grau escasso de informações apresentadas 

pelo texto constitucional, como bem expliciado por Nobre: 

 

Quanto à sua concretização, tais direitos303, demais de fortemente aparelhados pela 
exigência de participação e informação, a exemplo dos direitos sociais, possuem um 
grau de determinação escasso, não prescindindo, igualmente, da atuação do 
legislador para a delimitação de seu conteúdo304. 

 

Contra o “ativismo judicial” também existe o argumento de que os juízes não têm 

formação profissional para intervir em determinadas áreas, como no caso de intervenção em 

políticas públicas, pois a formação profissional exigida para o ingresso na magistratura, o 

                                                 
302 Op. cit., p. 311-312. Texto original: “la intervencion de los juices constitucionales (...) pone en peligro la 

certeza de los contratos y de las regulaciones, pues en cualquer momento una ley podría ser anulada por 
razones de constitucionalidad, muchas veces com efectos retroactivos”. 

303 O autor faz referência aos direitos difusos e coletivos, citando, entre outros, dos direitos ao meio ambiente 
equilibrado, à paz, ao desenvolvimento, à proteção dos consumidores, à tutela do patrimônio histórico e 
cultural. 

304 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O controle de políticas públicas: um desafio jurisdição constitucional. 
Revista de Doutrina da 4° Região. Porto Alegre, n° 19, ago. 2007. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao019/Edilson_Junior.htm>. Acesso em: 09 maio 2011, p. 
05. 
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bacherelado em direito, não contempla conhecimentos necessários como contabilidade, 

economia, entatística, serviço social, dentre tantas outras, razão pela qual Uprimny enfatiza 

que “os juízes, por sua formação profissional, não são experts na utilização das variáveis 

econômicas e tendem a ignorar as consequencias financeiras de suas falhas305”, ao fazer 

referência à prejudicialidade da intervenção judicial na política econômica de um país. 

Por fim, o “ativismo judicial” é criticado também pelo fato de muitos analistas 

considerarem que os juízes em geral, e em especial os tribunais constitucionais, serem muito 

poderosos para bloquear, de maneira durável, as tentativas de progresso social, destacando que 

sua eficácia para produzir grandes reformas emancipatórias é muito limitada306, devendo, 

portando, o Judiciário dar liberdade aos Poderes Executivo e Legislativo, com o fim de 

exercerem livremente as funções constitucionalmente definidas. 

 

4.4 FATORES POSITIVOS ACERCA DO ATIVISMO JUDICIAL 

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, garantindo direitos de forma 

democrática, bem como com a recente, apesar de insipiente, concientização da população 

acerca dos direitos estabelecidos na Carta Magna, passou a fazer parte da pauta de discussões 

do povo brasileiro os motivos da inefetividade das garantias constitucionais e também as 

formas possíveis de resolução de tal problema, surgindo, como uma das alternativas a 

otimização do ativismo judicial. 

De acordo com o sistema de pesos e contrapesos (checks and balances), surge para o 

Judiciário a obrigação constitucional de adequar os atos praticados pelos Poderes Legislativo e 

Executivo à Consituição da República e, também, às leis infraconstitucionais. Tal controle, 

denominado pela doutrina de “judicialização da política” é referente aos atos comissivos ou 

omissivos praticados pelo poder público, em razão da não obediência do sistema legal por 

parte dos agentes públicos incumbidos de legislar e executar as leis, sendo assim iniciado um 

processo complexo também chamado de “politização do judiciário”, conforme afirmou José 

Eisenberg: 

 

(1) refere-se a um processo de expansão dos poderes de legislar e executar leis do 
sistema judiciário, representando uma transferência do poder decisório do Poder 

                                                 
305 Op. cit., p. 311-312. Texto original: “los juices, por su formación profesional, no suelen ser expertos en el 

manejo de las variables económicas y tienden a ignorar las consecuencias financieras de sus fallos”. 
306 Op. cit., p. 313. 
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Executivo e do Poder Legislativo para os juízes e tribunais – isto é, uma politização 
do judiciário.307 

 

A chamada “politização do judiciário”, ou seja, o exercício de uma postura ativa por 

parte do Judiciário, fez com que temas que sequer mereciam atenção do Poder Legislativo, por 

exemplo, passassem a fazer parte da pauta das discussões dos membros do executivo e 

legislativo, inclusive com relação às leis orçamentárias, que na maioria das vezes eram 

aprovadas sem levar em consideração um planejamento efetivo e, da mesma forma, 

executadas de acordo com as “vontades políticas” dos membros do executivo e, também, 

legislativo. 

É importante destacar, ainda, em relação à elaboração e execução das leis 

orçamentárias, que um dos grandes fatos justificadores da intervenção judicial é a inexistência 

de impessoalidade por parte dos membros do executivo e legislativo, na maioria das vezes 

ocupantes de mesmos partidos ou grupos políticos, o que impede a materialização da 

impessoalidade, esculpida no art. 37 da Constituição da República, no exercício das chamadas 

“vontades políticas” dos partidos ou grupos políticos, eis que em muitos casos observa-se a 

prevalência dos interesses privados dos ocupantes dos poderes executivo e legislativo nas 

tomadas de decisões relativas às coisas públicas. 

Ressalte-se, por oportuno, que a impessoalidade, considerada como isenção, 

neutralidade e independência, é garantia constitucional que deve ser obedecida pelos membros 

de todos os poderes, independentemente de convicções políticas ou partidárias, o que 

infelizmente não ocorre em grande parte dos atos praticados pelos membros do executivo e 

legilstivo, razão pela qual surge a necessidade de atuação de um juiz, imparcial e neutro, com 

o fim de equilibrar a balança e adequar os atos praticados ilegalmente aos preceitos do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

De acordo com as lições de Artur César de Souza, na obra A parcialidade positiva do 

juiz, ao fazer referência expressa à neutralidade necessária ao exercício jurisdicional, bem 

como à atuação isenta de convicções políticas ou partidárias, fica clara a necessidade da 

existência de uma figura externa – Judiciário – com o fim de adequar as ações do executivo e 

legislativo ao texto constitucional, isso com o objetivo de adequar os atos praticados pelos 

detentores dos mandatos eletivos aos anseios do povo. Eis o texto referido: 

                                                 
307 EISENGERG, José. Pragmatismo, direito reflexivo e judicialização da política. In: VIANNA, Luiz Werneck 

(Org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte; Rio de Janeiro: UFMG; Iuperj/Faberj, 
2002. p. 47. 
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A neutralidade (…) reclama uma dupla vertente: uma vertente objetiva, na medida 
em que postula uma posição institucional do Poder Judiciário; outra subjetiva que se 
impõe aos juízes como verdadeiro dever funcional. Os juízes devem aplicar a lei sem 
que se deixem conduzir por suas convicções políticas ou partidárias.308 

 

Importa acrescentar, também, que a postura ativista não é exercida pelo juiz 

isoladamente, pois o exercício da magistratura pressupõe o auxílio de outros profissionais, 

podendo o juiz nomear, quando necessário, peritos para a apresentação de laudos, quando a 

matéria objeto de julgamento necessitar de conhecimentos técnicos. Em um caso que seja 

necessário conhecimento médico para determinar o remédio específico para a cura ou 

sobrevida de um paciente, deverá o juiz nomear um profissional médico com o fim de 

estabelecer qual o tratamento ou medicamento mais adequado, devendo o juiz, com base nesse 

laudo e nas outras provas constantes nos autos proferir sua decisão.  

As lições de Rodrigo Uprimny são claras no sentido de ser perfeitamente possível a 

nomeação de profissionais experts em determinadas áreas técnicas, como auxiliares da justiça, 

isso como forma de explicar aos julgadores os detalhes técnicos necessários para proferir uma 

decisão que se aproxime ao máximo dos anseios da sociedade e, principalmente, que o ideal 

de justiça continue a ser perseguido e alcançado todos os dias. Segue transcrição do texto de 

Rodrigo Uprimny: 

   

(...) o argumento sobre a falta de conhecimentos econômicos dos juízes é facilmente 
rebatível, pois no direito existem os peritos, as audiências e os conceitos técnicos, 
precisamente para que os tribunais se familiarizem com os alcances dos temas que 
não conhecem, sejam estes econômicos ou de outra natureza. 309 

 

Com o julgado do Supremo Tribunal Federal considerado como paradigma (Suspensão 

de Tutela Antecipada 175 AgR/CE – 17.03.2010)310, que teve como relator o Min. Gilmar 

                                                 
308 SOUZA, Artur César de. A parcialidade positiva do juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 32. 
309 Artigo. Legitimidad y conveniência Del control constitucional a la economia. Autor: Rodrigo Uprimny. 

Jurisdição e direitos fundamentais: anuário 2004/2005 / Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do 
Sul – AJURIS; coord. Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Escola Superior da Magistratura: Livraria do 
Advogado. Ed., 2006. p. 315. Texto original: “el argumento sobre la falta de conocimientos económicos de 
los jueces es facilmente rebatible, pues en derecho existen los peritos, las audiencias y los conceptos técnicos, 
precisamente para que los tribunales se familiaricen con los alcances de los temas que no conocen, sean estos 
economicos o de outra naturaleza”. 

310 Fornecimento de Medicamentos e Responsabilidade Solidária dos Entes em Matéria de Saúde. O Tribunal 
negou provimento a agravo regimental interposto pela União contra a decisão da Presidência do STF que, por 
não vislumbrar grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas, indeferira pedido de suspensão de tutela 
antecipada formulado pela agravante contra acórdão proferido pelo TRF - 5ª Região, 1ª Turma. STA 175 
AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 17.3.2010.  (STA-175) 
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Mendes, restou claro que é perfeitamente possível, em postura tipicamente ativista, o Poder 

Judiciário garantir o direito à saúde, por meio do fornecimento de medicamento ou de 

tratamento imprescindível para o aumento de sobrevida e a melhoria da qualidade de vida da 

paciente, ressaltando, inclusive, que é necessária a intervenção do Poder Judiciário em relação 

às políticas públicas, isso se configurada a omissão do poder público com atribuição para 

concretizar as políticas públicas. 

O mesmo entendimento foi seguido no Supremo Tribunal Federal na Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n° 45 MC/DF (DJU de 29.4.2004)311, ou seja, 

decidiu a Corte Constitucional que é possível o exercício de controle e intervenção do Poder 

Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de 

injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental, mesmo que para isso seja 

necessária a nomeação de experts em áreas de conhecimento específicas. 

Na mesma trilha, importa destacar que da mesma forma que faltam conhecimentos 

técnicos aos juízes, faltam aos membros do legislativo e executivo, não podendo, dessa forma, 

ser o argumento utilizado como crítica ao ativismo judicial, eis que integrantes de todos os 

poderes podem e devem ser auxiliados por profissionais com capacidade técnica para 

apresentar soluções que devem ser consideradas no momento da tomada de decisão, o que 

muitas vezes não ocorre com relação aos membros do legislativo e executivo que não aplicam 

o critério técnico para nomeação dos experts, mas sim o critério político como forma de 

acomodação dos integrantes da base de sustentação de determinado sistema de governo. 

A participação do Judiciário no controle de políticas públicas, inclusive com a 

intervenção de forma mais efetiva quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal 

ou de abusividade governamental, contribue para que se dê mais transparência à elaboração e 

controle de políticas públicas, eis que pode o Judiciário realizar audiências públicas como a 

                                                 
311  ADPF 45 MC/DF. RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO. EMENTA: ARGÜIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE 
ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA 
LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA 
CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS 
INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR 
DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS 
(DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). Ministro CELSO DE MELLO. Relator * 
decisão publicada no DJU de 4.5.2004. 



175 
 

 

ocorrida no Supremo Tribunal Federal entre os dias 27, 28 e 29 de abril e 04, 06 e 07 de maio 

de 2009, especificamente para ouvir todas as partes envolvidas em políticas públicas de 

saúde312. 

Com a análise do exemplo tratado no julgado do STF referente a STA 175 AgR/CE, 

resta comprovado que o ativismo judicial é imprescindível para que a população seja 

contemplada com os recursos mínimos para a garantia da dignidade da pessoa humada, tendo 

sido o Ministro Gilmar Mendes, no julgado referido, enfático no sentido de que não deve 

haver por parte do Judiciário atuação excessiva, mas também não pode permanecer inerte de 

modo a configurar uma proteção insuficiente no que diz respeito à configuração de 

injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental, como bem ressaltado no texto 

abaixo transcrito: 

 

Os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção 
(Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). 
Haveria, assim, para utilizar uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição de 
excesso (Übermassverbot), mas também uma proibição de proteção insuficiente 
(Untermassverbot). 313 

 

No capítulo El “populismo” y la insensibilidade de los jueces frente a las 

consecuencias de sus decisiones Rodrigo Uprimny afirma que é válida a preocupação dos 

juízes com uma certa valoração dos eventuais efeitos, financeiros ou políticos, da sentença, 

porém, ressalta também que é recomendável a existência de uma autoridade, identificada no 

juiz, que “estará disposta a proteger certos valores, sem importar se sua decisão seja 

impopular ou custe muito ao erário público”314. Fica clara, portanto, a importância do juiz, 

como autoridade estatal que tem como escopo, acima de outras questões como as 

consequencias políticas ou financeiras de sua decisão, garantir a proteção de valores como a 

dignidade da pessoa humana. 

Um exemplo típico dessa necessidade de insensibilidade, com relação às reações da 

sociedade, é a intervenção judicial para garantia de condições de dignidade para as pessoas 

que se encontram privadas de sua liberdade, seja nos casos de adolescentes internados pela 

                                                 
312 O Ministro Gilmar Mendes faz referência à audiência pública para fundamentar o seu voto na STA 175 

AgR/CE – 17.03.2010. 
313 Em seu voto na STA 175 AgR/CE – 17.03.2010 o Ministro Gilmar Mendes faz referência ao texto a seguir 

indicado: Claus-Wilhelm Canaris, Grundrechtswirkungen um Verhältnismässigkeitsprinzip in der 
richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatsrechts, JuS, 1989, p. 161. 

314 Op. cit., p. 319. Texto original: “estará dispuesta a proteger ciertos valores, sin importar que su decisión sea 
impopular o cueste mucho al erario público”. 
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prática de ato infracional ou mesmo nos casos de imputáveis presos provisoriamente ou com 

condenação definitiva, isso diante da despreocupação geral por parte da sociedade na garantia 

de dignidade às pessoas condenadas pela prática de atos ilícitos. 

Na maioria dos casos, a sociedade critica a postura judicial ao determinar o 

investimento na área, afirmando, inclusive, que para as pessoas que cometem crimes, quanto 

piores as condições melhor será o castigo. Diante dessa discriminação por parte da maioria da 

sociedade, os poderes executivo e legislativo permanecem inertes, surgindo para o judiciário a 

necessidade de intervenção para a garantia da dignidade da pessoa humana e de outros 

princípios constitucionais, como bem explicitado por Uprimny: 

 

O seguinte, é um exemplo, dentre muitos outros, que me parece ilustrativo dos 
benefícios que significa para o Estado democrático de direito que os juízes tenham 
uma certa insensibilidade financeira: nos Estados Unidos, em várias oportunidades, 
os juízes e tribunais determinaram as melhorias das condições das prisões, para que 
estas se adaptem aos requisitos mínimos da dignidade humana. Essa intervenção 
judicial, apesar de supor um gasto público considerável, tem sido considerada 
necessária, pois a sociedade e o sistema político não estão preocupados com a sorte 
dos presos, que não têm o direito a voto, são impopulares e vistos como uma ameaça 
para a sociedade. 315 

 

Acerca do alegado caráter antidemocrático do controle de constitucionalidade dos atos 

praticados pelos membros do executivo e legislativo, logo surge o questionamento: como é 

possível que em uma democracia, onde os membros dos poderes executivo e legislativo são 

escolhidos pelo povo através de eleição democrática, aceitar que poucas pessoas sejam 

capazes de anular as decisões tomadas pelos representantes do povo? 

Respondendo ao questionamento acima, Rodrigo Uprimny316 afirma que existem três 

justificativas clássicas do controle de constitucionalidade, que foram formuladas desde as 

orígens de tal controle, na célebre sentença da Corte Suprema dos Estados Unidos no ano de 

1803, no julgamento do caso Marbury v Madison. Em primeiro lugar o controle se mostra 

necessário em razão de a constituição ser uma norma suprema e, enquanto norma suprema, 

deve existir alguém para garantir que as normas de inferior hierarquia ou atos praticados por 

outros poderes não sejam praticados em desconformidade com a lei fundamental. 

Diretamente ligada à primeira justificativa clássica, a segunda ressalta que a 

                                                 
315 Op. cit., p. 320. Texto original: “adecuen a estándares mínimos de dignidade humana. Essa interveción 

judicial, a pesar de que supone un gasto público considerable, há sido considerada necesaria, por cuanto la 
sociedad y el sistema  político no parecen desvelarse mucho por la suerte de los presos, quienes carecen de 
voto, son políticamente impopulares y son vistos como una amenaza para la sociedad”. 

316 Op. cit., p. 325-326. 
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supremacia da constituição é necessária para assegurar um governo limitado e não arbitrário, 

enfatizando que não existiria supremacia constitucional se o governo pudesse praticar os atos 

da forma que quisesse, pondo em risco os direitos da pessoa humana. E, como terceira 

justificativa, é apresentada a alegação de que a constituição contém os mandatos do povo 

soberano e, sendo os legisladores e membros do executivo simples representantes da vontade 

popular, devem estar sujeitos ao controle por parte do judiciário, que teve o poder conferido 

pelo povo, em razão da supremacia constitucional, ficando claro, finalmente, que o poder do 

povo é superior ao judiciário, executivo e legislativo, mas necessita de um representante para 

dar a última interpretação da Constituição, no caso do Brasil, o Poder Judiciário. 

Fica claro, assim, que não deve o Judiciário permanecer inerte de modo a configurar 

uma proteção insuficiente, isso diante de injustificável inércia estatal ou de abusividade 

governamental, pois a atuação do judiciário é imprescindível para a atualização da 

interpretação dos princípios diante da dinâmica social e desnecessidade de contínua e 

detalhada modificação constitucional, sob pena de ocorrer à petrificação do sistema, como 

enfatizado por Edilson Pereira Nobre Júnior em artigo intitulado Ativismo Judicial: 

Possibilidades e Limites: 

 

O ativismo decorrente da interpretação da Lei Maior é imprescindível para a 
atualização dos seus princípios. Não se pode negar que tal tarefa fica comprometida 
quando aquela se caracteriza pelo caráter excessivamente detalhista de suas 
disposições, seja porque a Constituição, ao invés de contribuir para a modernização 
da sociedade, propende à sua petrificação, seja ainda pelo fato daquela necessitar de 
constantes mudanças que contribuem para banalizar a sua importância. 317  

 

O poder do povo, através do Judiciário, em postura ativista, somente será exercido de 

acordo com a Carta Magna no momento que os poderes Executivo e Legislativo não 

exercerem suas funções com o objetivo de atender o interesse público, em estrita obediência 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

ressaltando-se, por outro lado, que caso sejam cumpridos os princípios constitucionais por 

parte do Executivo e Legislativo, não será necessária a intervenção, afinal, de acordo com as 

lições de Edilson Pereira Nobre Júnior “muitas vezes a renúncia em decidir sobre 

determinadas matérias, a demonstrar um sentimento de impotência, é capaz de ser mais 

prejudicial à boa convivência da sociedade política do que a decisão que exceda aos confins 

                                                 
317 Op. cit., p. 8. 
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demarcados à atuação do defensor da Constituição” 318. 

É criada, assim, a difícil missão constitucional garantida ao Judiciário de, além de 

guardião da Constituição da República, apresentar-se como a mão armada da sociedade com o 

fim de concretizar os preceitos estabelecidos na Carta Federal, especialmente os direitos 

considerados pelo povo como direitos fundamentais, dentre eles os direitos estabelecidos no 

art. 227 da Constituição da República, sob pena de responsabilização civil do Estado por atos 

praticados pelos Poderes Executivo e Legislativo.  

 

4.4.1 Responsabilidade patrimonial do Estado por atos oriundos dos poderes legislativo e 

executivo 

 

A responsabilidade civil do Estado atualmente é ponto de fundamental importância no 

estudo do direito, na medida em que ao longo da história passou a ser estudada sob a ótica da 

total irresponsabilidade do Estado (The King can do no wong319), para atual responsabilidade 

objetiva, estabelecida no §6°, do art. 37 da Constituição da República320 321, surgindo 

questionamentos, inclusive, acerca da responsabilização do Estado na prática de atos por parte 

do Executivo e Legislativo, sejam eles comissivos ou omissivos. Ressalte-se que a 

Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, com a responsabilização 

objetiva, ou seja, independente de culpa, podendo ser mitigada ou mesmo excluída em caso de 

comprovação de culpa da vítima. Contudo, importa ressaltar que, de acordo com as precisas 

lições de Nobre Júnior, a teoria do risco administrativo é diferente da teoria do risco integral, 

eis que nesta o Estado deverá ser responsabilizado em todas as hipóteses de dano, enquanto 

                                                 
318 Op. cit., p. 17. 
319 Máxima usada na Inglaterra, utilizada com o simbolismo de que o rei não erra. 
320 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

321 Importa destacar, ainda, que nessa evolução da total irresponsabilidade do Estado para a responsabilização de 
forma objetiva, já no início do século XIX, cogitavam-se a existência de duas teorias, conforme esclarecido 
por Edilson Pereira Nobre Júnior: “Primeiramente, lançava-se mão da crença de que a Administração Pública 
praticava duas espécies de atos, quais sejam os de império e os de gestão. Aqueles seriam considerados os 
perpetrados pelo Estado em decorrência do seu jus imperi, ou seja, da posição de superioridade que ostentava 
perante o particular, não comportando indenização (atos legislativos, regulamentos, medidas gerais de polícia 
ou indispensáveis à saúde pública, atos perpetrados em decorrência de convenções diplomáticas, atos 
judiciais, fatos da guerra e quejandos). Ao invés, os atos de gestão eram praticados pelo Poder Público em 
situação de igualdade perante os administrados, com vistas à conservação e gerência do patrimônio e serviços 
públicos. Quanto a estes últimos, haveria a responsabilidade estatal desde que resultassem de conduta culposa 
do agente público. Surgia, assim, a teoria dos atos de império e de gestão”. NOBRE JR., Edilson Pereira. 
Responsabilidade civil do Estado por atos legislativos (revivescimento de uma antiga questão). R. Dir. 
Adm., Rio de Janeiro, 231 : I-IV; 1-462 jan./mar. 2003. p. 333.    
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que na teoria do risco administrativo poderá haver a mitigação da responsabilidade em razão 

do comportamento da vítima, conforme se percebe nas lições abaixo transcritas: 

 

Pela teoria do risco administrativo, é despicienda a demonstração da culpa do 
agende estatal, ou o mau funcionamento do serviço. O que interessa é que haja um 
dano em detrimento do administrado, cuja origem tenha partido de atuação que 
possa ser imputada ao Estado. Indispensável, portanto, é o nexo de causalidade entre 
a ocorrência do dano e a ação da potestade pública. Essa teoria, é bom frisar, não se 
confunde com a do risco integral, acoimada também de brutal, ao insistir na 
obrigação do Estado a reparar, em qualquer hipótese, os danos que a manifestação de 
sua vontade provocara a outrem. Contrariamente, a teoria do risco administrativo 
concebe temperamentos.  322  

 

Nesse contexto, surgem alguns questionamentos ligados ao estudo das políticas 

públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes: caso ocorra a violação do 

direito de uma criança ou adolescente em razão da inexistência de uma política pública que 

garantiria tal direito, o Estado deverá ser responsabilizado? Caso o Estado não contemple nas 

leis orçamentárias a prioridade absoluta estabelecida na Constituição da República (art. 227), 

poderá o mesmo ser responsabilizado pela aprovação da lei desconsiderando o dispositivo 

constitucional? 

Partindo dos questionamentos acima estabelecidos, importa destacar que Maurício 

Zockun, em sua obra Responsabilidade Patrimonial do Estado destaca que “o fato de o poder 

estatal ser soberano não se segue a outorga de um “cheque em branco” para que seus 

exercentes possam produzir atos normativos com conteúdo irrestrito e ilimitado”323, deixando 

claro que os atos praticados pelo Estado, através dos detentores dos poderes, caso provoquem 

danos aos cidadãos, podem e devem ser fato gerador para o pagamento de indenização. 

Assim, nos termos do §6°, do art. 37 da Carta Federal, se o ato estatal for produzido 

em desacordo com os limites estabelecidos pela Constituição da República, tal ato será 

considerado inconstitucional e, consequentemente, passível de causar danos ao particular, 

advindo de tal afirmação que são pressupostos para a indenização por parte do Estado: a) 

comprovação de prática de ato por parte do Estado; b) lesão a direito subjetivo juridicamente 

protegido; c) a ocorrência de um dano economicamente indenizável. Especificamente com 

relação aos atos legislativos, as lições de Amaro Cavalcanti são precisas no sentido de 

                                                 
322 NOBRE JR., Edilson Pereira. Responsabilidade civil do Estado por atos legislativos (revivescimento de 

uma antiga questão). R. Dir. Adm., Rio de Janeiro, 231 : I-IV; 1-462 jan./mar. 2003. p. 337. 
323 ZOCKUN, Maurício. Responsabilidade Patrimonial do Estado: Matriz Constitucional, a responsabilidade 

do Estado por atos legislativos, a obrigatoriedade da prévia indenização e a responsabilidade pessoal do 
parlamentar. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 120. 
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considerar que o prejuízo decorrente de lei declarada inválida ou inconstitucional gera para o 

lesado o direito de ser indenizado, conforme se percebe com a transcrição abaixo: 

 

(…) declarada uma lei inválida ou inconstitucional por decisão judiciária, um dos 
efeitos da decisão deve ser logicamente o de obrigar a União, Estado ou Município, 
a reparar o dano causado ao indivíduo, cujo direito fôra lesado, - quer restituindo-se-
lhe aquilo que indevidamente foi exigido do mesmo, como sucede nos casos de 
impostos, taxas ou multas inconstitucionais, - quer satisfazendo-se os prejuízos, 
provadamente sofridos pelo indivíduo com a execução da lei imposta 324  

 

Nos exemplos citados por Amaro Cavalcanti, no trecho acima transcrito, quando a lei 

inconstitucional causar lesão ao direito com a cobrança indevida de tributos ou mesmo de 

multas, fica claro o dever de indenizar por parte do Estado, ressaltando, ainda, que caso a lei 

colida com a Constituição da República, deverá o cidadão ser indenizado independentemente 

de ter sido causado um prejuízo especial ou a uma generalidade de cidadãos325. Nesses 

termos, caso uma lei orçamentária não seja elaborada de acordo com o art. 227 da 

Constituição da República, por exemplo, sem garantir, com prioridade absoluta, o direito a um 

adolescente envolvido com drogas um tratamento em clínica especializada, deverá a referida 

lei ser considerada inconstitucional e o Estado condenado a uma obrigação de fazer (garantia 

do tratamento), bem como a indenizar os danos causados pela omissão estatal326. 

Por fim, considerando que restou clara a necessidade de ressarcimento dos danos 

causados pelo Estado, seja por omissão ou comissão, quando os atos são praticados em 

desacordo com a Constituição Federal, bem como a necessidade de indenização em caso de 

                                                 
324 CAVALCANTI, Amaro. Responsabilidade civil do Estado. Rio de Janeiro: Editor Bordoi, 1956. Tomo II, p. 

623. 
325 De acordo com as lições de Edilson Nobre Jr., a obrigação de indenizar do Estado tem como requisito o 

prejuízo especial, para os casos de atos legislativos praticados em harmonia com a Constituição, ou seja, “a 
responsabilidade por ato legislativo, editado em harmonia com a Constituição, funda-se no cânon da 
isonomia, a exigir que o benefício usufruído pela coletividade, em virtude da tutela e resguardo do interesse 
público, ou seja, de igual modo, suportado por toda a sociedade, com a reparação dos sacrifícios sofridos por 
uma parcela certa dos administrados em prol do bem-estar geral. Caso o prejuízo tenha se espargido pela 
generalidade das pessoas, não haverá que se supor maltrato ao ideal de tratamento igualitário”. Por outro 
lado, caso a lei seja elaborada em dissonância com o texto constitucional, de acordo com o referido autor, 
“não se demanda a existência de prejuízo especial, cabendo indenização mesmo que os danos tenham afetado 
a generalidade de pessoas. Isto porque o fundamento da indenização de dever de reparar se desloca para o 
princípio da legalidade”.  NOBRE JR., Edilson Pereira. Responsabilidade civil do Estado por atos 
legislativos (revivescimento de uma antiga questão). R. Dir. Adm., Rio de Janeiro, 231 : I-IV; 1-462 
jan./mar. 2003. p. 349/350.    

326 Nesse sentido, Zockun afirma que “a comissão legislativa ilícita pode causar dano elítico quando o ato 
legislativo for declarado inválido. A despeito disso, a parte deve demonstrar que os efeitos decorrentes do ato 
inválido atingiram sua esfera juridicamente protegida, causando dano certo, determinado e economicamente 
mensurável”. ZOCKUN, Maurício. Responsabilidade Patrimonial do Estado: Matriz Constitucional, a 
responsabilidade do Estado por atos legislativos, a obrigatoriedade da prévia indenização e a 
responsabilidade pessoal do parlamentar. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 188. 
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prática de atos comissivos lícitos, mas que causaram prejuízos, forçoso é concluir que o 

exercício de uma postura ativista por parte do Judiciário com relação às políticas públicas 

infanto-juvenis é imprescindível tanto para garantir a concretização dos direitos fundamentais 

estabelecidos na Constituição da República, como para prevenir o pagamento de indenizações 

por parte do Estado, em razão de danos causados aos particulares decorrentes de sua postura 

ilícita, quer omissiva ou comissiva, ou mesmo lícita, nos casos de prática de atos comissivos.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Atento ao que na presente dissertação restou exposto, formula-se os remates seguintes: 

1) a Constituição da República de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente 

revolucionaram os direitos infanto-juvenis, considerados como fundamentais, adotando os 

princípios da prioridade absoluta e doutrina da proteção integral, ressaltando, porém, que o 

problema da não concretização dos referidos direitos é mais jurídico e político que filosófico, 

isso considerando que no Brasil apesar da legislação ser avançada, os atores do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, em regra, não cumprem com suas obrigações 

legais; 

2) para a concretização dos direitos fundamentais infanto-juvenis, necessário se faz 

interpretar a Constituição da República de acordo com a Teoria Estruturante do Direito 

elaborada por Friedrich Müller, com o estabelecimento de um grau de hierarquia dos direitos 

formalmente fundamentais, partindo da premissa de que os direitos fundamentais referidos 

pela Constituição representam apenas o “texto normativo” ou “programa da norma” e que a 

interpretação deve ser determinada pela realidade social, ao definir o âmbito de aplicação da 

norma, levando o intérprete a estabelecer uma ordem de prioridades na concretização das 

políticas públicas; 

3) a doutrina da situação irregular, vigente durante o Código de Menores de 1979, não 

estabelecia direitos e era restritiva aos filhos das famílias pobres, sem a preocupação de 

vinculação destes com a família, ressaltando que a principal característica da citada doutrina 

era o tratamento dos “menores” como objeto de direitos, prevalecendo a segregação das 

pessoas com menos de dezoito anos em internatos, quando abandonadas, e das envolvidas na 

prática de atos ilícitos em casas de detenção mantidas pela Fundação de Educação e Bem 

Estar do Menor (FEBEM); 

4) a doutrina da proteção integral rompeu o paradigma vigente durante o Código de 

Menores, ao garantir a concretização dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes 

através da divisão de responsabilidades entre a família, a sociedade e o Estado, nos termos do 

art. 227 da Carta Federal, sendo importante destacar, também, que o referido dispositivo 

constitucional enfatizou a fundamentalidade dos direitos infanto-juvenis, cabendo ao Estatuto 

da Criança e Adolescente a incumbência de sistematizar a doutrina da proteção integral; 

5) deve o orçamento público buscar o melhor aproveitamento dos recursos financeiros 

públicos disponíveis, com a aplicação das verbas, levando-se em consideração o melhor custo 
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e benefício para toda a sociedade, eis que diante da maximização dos direitos garantidos na 

Carta da República, passou o Estado a necessitar de mais recursos para a satisfação dos 

interesses do povo ou mesmo otimizar os recursos existentes, o que na maioria das vezes não 

é possível, passando o orçamento público a ser um elemento fundamental para o planejamento 

governamental; 

6) a sistematização do orçamento público, com a existência de previsões legais para 

aplicação em áreas específicas, formalmente retirou grande parcela da discricionariedade do 

administrador público, que muitas vezes era confundida com arbitrariedade, ficando claro, 

portanto, que a discricionariedade do administrador público deve ser utilizada de forma 

fundamentada e visando sempre o atendimento do interesse público, pois as leis orçamentárias 

conterão a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-

financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, 

universalidade e anualidade, tudo de acordo com o art. 2° da Lei n° 4.320, de 17 de março de 

1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

7) para o exercício da democracia de forma efetiva em países de Constituição rígida e 

controle judicial da constitucionalidade e legalidade dos atos dos governantes, como é o caso 

do Brasil, imprescindível se torna a existência de disciplina da atividade financeira do Estado, 

que deve ter o seu poder exercido de acordo com princípios que limitam a atividade soberana, 

especificamente com os princípios da exclusividade, programação, equilíbrio orçamentário, 

anualidade, universalidade, legalidade e transparência, ressaltando, ainda, que o planejamento 

orçamentário deve ser concretizado de forma democrática, de modo a otimizar a aplicação dos 

recursos públicos; 

8) de acordo com a evolução da função orçamentária do Estado brasileiro, 

especialmente no que se refere à constitucionalização do planejamento, tratado inclusive em 

detalhes pela legislação infraconstitucional, fica claro que o planejamento formalmente já é 

um processo contínuo imprescindível para a aplicação dos recursos públicos nas mais variadas 

áreas, especialmente na garantia de direitos infanto-juvenis, isso diante da escassez de 

recursos e necessidades cada dia mais presentes de concretizar direitos, o que somente será 

possível com uma efetiva participação da sociedade no planejamento, deliberação e controle 

das políticas públicas garantidoras dos direitos das crianças e adolescentes, através da 

utilização dos Planos de Ação e Aplicação; 

9) os direitos fundamentais das crianças e adolescentes à garantia, proteção e defesa 
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devem necessariamente ser efetivados através de políticas públicas, com a destinação de 

recursos específicos, o que se dá através do Fundo da Infância e Adolescência, que deve ser 

tratado como Orçamento Criança e Adolescente, com prioridade absoluta, ou seja, ao elaborar 

o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, deve o 

Chefe do Executivo ponderar os valores objeto de defesa constitucional e encaminhar ao 

Legislativo os projetos de lei de modo a efetivar os direitos infanto-juvenis, contemplando o 

deliberado pelos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente; 

10) devem os Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente acompanhar a 

elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), bem como a execução do Orçamento, com o estabelecimento das 

diretrizes a seguir de acordo com o Plano de Ação e Plano de Aplicação, tudo com o objetivo 

de concretizar a promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Destaque-se, 

ainda, que a obediência às diretrizes dos Conselhos de Direitos, que visam estabelecer as 

políticas públicas concretizadoras dos direitos das crianças e adolescentes, não é ato 

discricionário da Administração Pública, mas sim obrigação legal, de acordo com os 

princípios da participação e exigibilidade; 

11) a desobediência aos princípios constitucionais estabelecidos no art. 37, caput, 

especificamente o descumprimento das deliberações dos Conselhos de Direitos, configurará 

prática de ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11, caput, da Lei n° 8.429/92 

(Lei de Improbidade Administrativa), por parte do gestor público, eis que as deliberações dos 

Conselhos devem ser obedecidas na elaboração das leis orçamentárias e, também, na 

concretização das políticas públicas infanto-juvenis; 

12) o atendimento das políticas públicas infanto-juvenis, anteriormente à Constituição 

de 1988, era praticamente todo planejado na esfera federal, ou seja, as políticas públicas eram 

formuladas sem levar em consideração as peculiaridades de cada município, o que 

inviabilizava a resolução de problemas específicos de determinados comunidades. A 

verticalização adotada pelos órgãos do governo federal impossibilitava o conhecimento e 

resolução dos problemas que surgiam cotidianamente, em cada município, ficando 

evidenciada a necessidade da municipalização do atendimento infanto-juvenil; 

13) um grande avanço no que se refere à elaboração das leis orçamentárias na 

legislação brasileira foi a obrigatoriedade da realização das audiências públicas, conforme 

estabelecido no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar n° 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), enfatizando, porém, que ao Executivo e Legislativo, como forma de 
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dar legitimidade às leis orçamentárias aprovadas, não basta a realização das audiências 

públicas apenas formalmente de maneira genérica, mas sim a realização de encontros com o 

povo para tratar de assuntos específicos, não sendo suficiente, por exemplo, a realização de 

uma audiência pública para tratar de todos os assuntos incluídos nas leis orçamentárias. 

Devem o gestor público e os membros do legislativo realizar várias audiências públicas com o 

escopo de tratar de assuntos específicos, como educação, saúde, segurança, investimentos, 

dentre tantos outros, sob pena de ser declarada a nulidade das leis orçamentárias que não 

foram elaboradas com a efetiva participação popular; 

14) é requisito de validade das leis orçamentárias, especificamente em relação ao 

Orçamento Criança e Adolescente, a elaboração de acordo com o estabelecido no diagnóstico 

produzido pelos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, bem como conforme 

preceituado nos Planos de Ação e Aplicação, isso considerando que as deliberações 

formuladas pelos Conselhos são a materialização da participação popular na elaboração das 

leis orçamentárias; 

15) a existência e funcionamento dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente 

garantem a redução de arbítrio e desvios, na medida em que o órgão integrante do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e Adolescente é formado com participação igualitária entre a 

sociedade civil organizada, através de organizações representativas, e o Poder Público, o que 

possibilita a efetividade da democracia e consagra o princípio constitucional da participação, 

na medida em que os Conselhos detém a incumbência de participar, oficialmente, da 

formulação da política de atendimento dos direitos da criança e adolescente e do controle das 

ações em todos os níveis; 

16) de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, considerada como 

paradigma no presente estudo, as decisões dos Conselhos de Direitos têm caráter vinculativo, 

ficando claro, portando, que as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente são de cumprimento obrigatório por parte dos Poderes Executivo e Legislativo na 

elaboração das leis orçamentárias e definição das políticas públicas concretizadoras dos 

direitos das crianças e adolescentes; 

17) a omissão dos Poderes Executivo e Legislativo na concretização das políticas 

públicas infanto-juvenis, exige do Judiciário, atento à dinâmica social e necessidade de 

exercício da jurisdição para adaptar a norma aos fatos sociais, uma postura ativista, na medida 

em que esperar a ação do legislador ou administrador na materialização de direitos 

fundamentais, significa compactuar com a omissão, surgindo a injustiça por omissão, o que 
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não ocorrerá se o Judiciário estiver atento e aplicar às leis aos casos concretos, de modo a 

atingir o grande escopo da jurisdição: fazer justiça; 

18) de acordo com o Supremo Tribunal Federal é possível o exercício de controle e 

intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando 

configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental, mesmo 

que para isso seja necessária a nomeação de experts em áreas de conhecimento específicas, 

isso em típica postura ativista; 

19) o controle jurisdicional no que se refere às leis orçamentárias e políticas públicas 

concretizadoras dos direitos das crianças e adolescentes se legitima em razão das notórias 

deficiências do Executivo e Legislativo em materializar o estabelecido pelo povo, na norma 

jurídica. Visa a atuação do Judiciário, assim, garantir a defesa e concretização dos interesses 

dos grupos minoritários, acrescendo-se que o exame judicial no sentido de concretizar as 

escolhas do povo existente na Constituição da República é representação concreta da 

democracia; 

20) no controle sobre as leis orçamentárias e políticas públicas, a intervenção judicial 

operar-se-á mediante a utilização dos instrumentos jurídicos inerentes à competência 

jurisdicional por parte dos legitimados para propor ações individuais e coletivas, merecendo 

destaque à ação civil pública, que pode ser utilizada pelo Ministério Público e Defensoria 

Pública, dentre outros legitimados, diante do descumprimento de preceitos fundamentais, isso 

com o objetivo de sanar as omissões constitucionais imputadas aos atores do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e Adolescente; 

21) o exercício de um postura ativista por parte do Judiciário com relação às políticas 

públicas infanto-juvenis é imprescindível tanto para garantir a concretização dos direitos 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República, como para prevenir o pagamento de 

indenizações por parte do Estado, em razão de danos causados aos particulares decorrentes de 

sua postura ilícita, quer omissiva ou comissiva, ou mesmo lícita, nos casos de prática de atos 

comissivos causadores de danos. 
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