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Em 2013, o Alana lançou o programa Prioridade Absoluta, com a finali-
dade de dar sua contribuição à causa da defesa e promoção dos direi-
tos das crianças no país, especialmente acerca de temas já disciplina-
dos pela norma, ou seja, sobre os quais não existe discussão, pois estão 
amplamente previstos em lei.

No início, o Prioridade Absoluta foi planejado para estimular ações de 
pessoas da própria comunidade que tivessem sido afetadas por algum 
descumprimento da legislação. Com o passar do tempo e diante de 
tantas violações verificadas rotineiramente, o programa passou a atuar 
também, e diretamente, em casos de maior complexidade e, na maior 
parte das vezes, de alcance nacional.

Hoje, conta com duas áreas de atuação: 1) ações de mobilização – por 
meio das quais as pessoas, especialmente profissionais do Direito, podem 
encontrar informações sobre como fazer valer os direitos das crianças 
de suas comunidades; 2) ações institucionais – que englobam iniciati-
vas promovidas pelo próprio programa.

A ideia dessa série de livretos é justamente apoiar a atuação do Priori-
dade Absoluta a fim de disseminar o conhecimento sobre a legislação 
existente em temas variados a respeito dos direitos das crianças e, com 
isso, sensibilizar e estimular as pessoas a exigirem seu cumprimento.

Apresentação

Terceiro livreto da série, “Mobilização pela infância é prioridade absoluta” 
traz o passo a passo do processo legislativo, a estrutura e funcionamen-
to dos conselhos de direitos da criança e do adolescente e as formas de 
incidência política disponíveis a todas as pessoas nesses espaços. Com-
preender os caminhos da participação política é de suma importância 
para contribuir para a proteção da infância.

Nossa Constituição Federal, no seu artigo 227, coloca as crianças, os 
adolescentes e os jovens como prioridade absoluta da nação, e o artigo 
4º do Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA], além de reforçar a 
regra constitucional, determina que tal garantia compreenda, também, a 
“preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas”.

Vamos pôr em prática esse texto legal? Esse é o convite que fazemos! 
Queremos, assim, ver, cada vez mais, o surgimento de ativistas da infân-
cia cuidando dos direitos fundamentais consagrados de todos os brasi-
leirinhos e brasileirinhas deste país.

Boa leitura e ótima ação!

Isabella Henriques
Diretora de Advocacy do Alana
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O programa Prioridade Absoluta é uma iniciativa do Alana para pro-
mover os direitos das crianças e mobilizar a sociedade em prol da infân-
cia. Foi criado para dar visibilidade e contribuir para o efetivo cumpri-
mento do artigo 227 da Constituição Federal, que coloca as crianças em 
primeiro lugar nos planos e preocupações da nação.

             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.” 

Art. 227, Constituição Federal

O programa 
Prioridade 
Absoluta

Sua missão é informar, sensibilizar e mobilizar as pessoas, especialmen-
te profissionais do Direito, para que sejam, com prioridade absoluta, de-
fensoras e promotoras dos direitos das crianças em suas comunidades.

No cumprimento dessa missão e para garantir a eficácia do artigo 227 
da Constituição Federal, o Prioridade Absoluta apresenta duas frentes 
de atuação:

Ações de Mobilização
 
São sugestões do programa para as pessoas agirem em casos de vio-
lação nas suas próprias comunidades, por meio de estratégias guiadas 
pela identificação da necessidade e do planejamento de como atuar 
concretamente a partir da legislação existente. Tais ações dependem 
da mobilização das pessoas interessadas e, em especial, de estudantes,  
advogadas, advogados e demais profissionais do Direito, da Justiça e 
da Rede de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Ações Institucionais 
  
São desenvolvidas em nome do programa junto a instituições dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e têm como objetivo exi-
gir o respeito ao direito da criança em cenários de violação.

Desse modo, o Prioridade Absoluta quer 
contribuir para a efetivação da garantia 
constitucional de absoluta prioridade por meio 
da sensibilização de profissionais do Direito. 
Para tanto, é essencial que o direito da criança, 
bem como suas características e peculiaridades, 
seja do conhecimento de toda a sociedade, que 
deve cobrar do Poder Público ações de proteção, 
promoção e defesa a fim de assegurá-lo.
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Esta cartilha explica como incidir sobre dois espaços políticos de suma 
importância – as Casas Legislativas e os Conselhos de Direitos –, com 
o fim de garantir maior proteção aos direitos das crianças. 

Na primeira parte, explicamos o processo de elaboração das leis e 
apontamos de que forma é possível atuar para garantir a criação de 
instrumentos legais que aumentem o espectro de proteção da infância. 
Na segunda parte, apresentamos os Conselhos de Direitos de Crianças 
e Adolescentes, espaços que viabilizam o contato direto da sociedade 
com o Poder Público e, assim, permitem a deliberação sobre políticas 
públicas mais adequadas e eficientes.  

Ocupar os espaços que possibilitam a participação da sociedade na 
construção de políticas públicas e legislativas é um exercício de cida-
dania. Fazer isso em favor da infância significa dar eficácia ao texto 
constitucional do artigo 227, que coloca a prioridade absoluta dos di-
reitos da criança como dever a ser compartilhado entre todos – Esta-
do, família e sociedade.  

A importância 
da mobilização
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O que é processo legislativo?
É o conjunto de atos realizados pelos órgãos do Poder Legislativo 
(Congresso Nacional, Assembleias Legislativas dos Estados e Câma-
ras Municipais) que tem por objetivo a elaboração de leis de forma 
democrática. 

Quem pode propor uma lei?
O processo legislativo tem início com a apresentação do texto à Câmara 
dos Deputados ou ao Senado Federal, no âmbito federal, à Assembleia 
Legislativa dos Estados ou às Câmaras Municipais. Nesse momento, o 
texto chama-se projeto de lei e só se tornará lei ao final da tramitação. 

No âmbito federal, podem propor leis os senadores, os deputados, o 
presidente da República, as comissões do Congresso Nacional, o Su-
premo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, o procurador-geral 
da República e os cidadãos (artigo 61 da Constituição Federal). As 
Constituições Estaduais e a Lei Orgânica dos Municípios podem dis-
por, em vista do quanto estabelecido na Constituição Federal, quem, 
no estado ou município, é competente para propor um projeto de lei. 

Qualquer pessoa pode agir em defesa da infância! 

Processo 
Legislativo
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Como um projeto se transforma em lei?

Protocolo do texto 

Os projetos de lei devem ser pro-
tocolados em uma das Casas do 
Congresso Nacional (Câmara 
dos Deputados e Senado Fede-
ral). Todos os projetos devem ser 
avaliados pelas duas Casas. As-
sim, se a proposição foi protoco-
lada inicialmente na Câmara dos 
Deputados, ela deve seguir para 
o Senado Federal e vice-versa. 

Comissão Especial

Caso decida-se que um projeto de lei deverá 
ser submetido a mais de três comissões quan-
to à análise de mérito, será criada uma Comis-
são Especial. 
A Comissão Especial tem caráter temporário e 
cumpre com um objetivo específico: dar pare-
cer, acerca do mérito e da constitucionalidade, 
sobre projeto de lei originalmente distribuído a 
mais de três comissões. Nesse caso, a comissão 
se extingue logo que alcançado o seu objetivo. 

Designação  
do relator

Assim que a proposição é 
recebida, o presidente da 
comissão designa – em vista 
de razões pessoais e políti-
cas – um relator, que deverá 
elaborar um parecer, reco-
mendando a aprovação ou 
a rejeição do projeto, além 
de alterações. Os parlamen-
tares podem apresentar, por 
meio de emendas, mudan-
ças no texto originalmente 
proposto, ou seja, modifica-
ções de caráter pontual, ou 
substitutivos, nos casos em 
que se pretende a alteração 
integral da proposição. 

Sanção ou veto da Presidência  
da República 

Uma vez aprovada na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal, a proposta segue à Presidên-
cia da República para sanção ou veto. A sanção 
é o ato por meio do qual se confirma que a pro-
posição pode ser convertida em lei. Já o veto é 
a desaprovação da proposta.
Se sancionado, o texto da proposta é publicado 
no Diário Oficial da União em forma de lei e pas-
sa a valer oficialmente. Se vetado, integralmente 
ou em parte, o projeto de lei é novamente en-
caminhado para o Congresso Nacional, que, em 
sessão conjunta, decide se mantém ou derruba o 
veto. Importante considerar que o veto só pode-
rá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
deputados e senadores. Mantido o veto, o proje-
to de lei é arquivado. Se derrubado, a proposta 
segue para publicação e passa a valer como lei.

Votação

O parecer do relator é, 
então, votado pela co-
missão. 
Depois da votação, o 
projeto de lei pode se-
guir quatro caminhos, 
em vista do seu regime 
de tramitação: 
•  ser enviado à próxima 

comissão; 
•  ir para votação em 

Plenário;
•  ir direto para a outra 

Casa Legislativa;
•  ser remetido à Presi-

dência para sanção.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Plenário

Cumpre à Mesa Diretora decidir a forma de tramitação 
dos projetos de lei: (i) sujeita à apreciação do Plenário 
ou (ii) conclusiva nas comissões.  
A votação em Plenário diz respeito à deliberação coleti-
va de todos os membros de uma ou de ambas as Casas. 
No primeiro caso, portanto, um projeto de lei, depois 
de aprovado em todas as comissões, deve seguir para 
a votação no Plenário da Casa Legislativa onde trami-
ta, antes de ser encaminhado à outra Casa Legislativa.   
No segundo caso, depois de aprovado nas comis-
sões, o projeto de lei segue direto para a outra Casa 
Legislativa, dispensando a apreciação pelo Plená-
rio. Se, porém, receber em uma das comissões pare-
cer pela sua rejeição, deverá, também, ser apreciado 
pelo Plenário da Casa Legislativa onde tramita, antes  
de seguir à outra Casa Legislativa.

Encaminhamento às comissões 

Os projetos seguem para as comissões, às quais cabe deliberar sobre 
as proposições, aprovando-as ou não.
As comissões são divididas em função da temática: educação, trabalho, 
cultura, agricultura, entre outras. Assim, um projeto de lei que trate de 
mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio [Enem], por exemplo, 
deve passar pela Comissão de Educação.
Cumpre à Mesa Diretora, órgão responsável pela direção dos traba-
lhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa, determinar 
por quais comissões um projeto de lei deverá passar. Uma proposição 
deverá ser analisada por, pelo menos, uma e, no máximo, três comis-
sões quanto ao mérito.
Vale lembrar que, ao final, todos os projetos devem passar pela Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, que avalia a compatibilida-
de das proposições com a Constituição Federal e as demais leis federais. 

Apresentamos aqui a tramitação de um projeto de lei federal. No âmbi-
to estadual e municipal, a tramitação é mais simples, já que conta com 
apenas uma Casa Legislativa.

10 11
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Para saber mais
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal oferecem cursos onli-
ne para interessados em entender mais a fundo o processo legislati-
vo. Os cursos são gratuitos e as inscrições devem ser feitas pelo site 
da Câmara dos Deputados [educacaoadistancia.camara.leg.br/site] 
e do Senado Federal [alana.al/T8LdVr].

Para quem está sem tempo de se engajar nos cursos online, a Câmara 
dos Deputados disponibiliza também um vídeo explicativo – com cer-
ca de seis minutos – sobre o processo legislativo [alana.al/AWvAvz].

Como posso acompanhar a tramitação  
de um projeto?

É possível acompanhar o trâmite das proposições legislativas nos por-
tais da Câmara dos Deputados [camara.leg.br] e do Senado Federal 
[senado.leg.br], nos sites das Assembleias Legislativas dos Estados e 
das Câmaras Municipais. 

A Câmara dos Deputados conta, inclusive, com um aplicativo – Infoleg – 
que permite acompanhar toda a atividade legislativa da Casa pelo  
celular ou tablet (disponível para iOS e Android).  

Dever de publicidade
A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2012 - LAI) obriga órgãos 
e entidades públicas a disponibilizar informações de interesse coleti-
vo ou geral em sites oficiais na internet.

Municípios com menos de dez mil habitantes ficam dispensados da di-
vulgação obrigatória na internet. Todavia, continuam obrigados a pro-
mover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local 
de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de quaisquer infor-
mações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas. 

Pedido de acesso à informação
Caso tenha dificuldade para acessar quaisquer informações de cará-
ter público, você pode formular um pedido diretamente à Câmara dos 
Deputados ou ao Senado Federal – a depender da Casa Legislativa 
detentora da informação –, por meio da LAI. 

Elabore uma carta endereçada à Câmara dos Deputados ou ao Sena-
do Federal indicando os seus dados pessoais e especificando as infor-
mações às quais deseja ter acesso. 

A carta pode ser encaminhada por e-mail, mas é recomendável levar 
pessoalmente uma cópia impressa para fazer o protocolo e, assim, 
conseguir acompanhar o seu pedido. A carta pode ser enviada tam-
bém pelo correio, preferencialmente com AR (aviso de recebimento).

Depois de enviar a carta, é importante acompanhar o andamento de 
seu pedido junto à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, que 
deverá ser respondido no prazo de 20 dias, conforme assegura a lei.

Vale lembrar que o pedido de acesso à informação com base na LAI 
pode ser feito, de forma semelhante, em âmbito estadual e municipal.
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De que forma posso participar?

Proponha um projeto de lei!

Há duas formas de propor um projeto de lei:

 A Constituição Federal estabelece que projetos de lei de iniciativa 
popular poderão ser apresentados à Câmara dos Deputados. Para tan-
to, é preciso que (i) contem com a assinatura de, no mínimo, 1% do elei-
torado nacional, originário de, pelo menos, cinco estados, com não me-
nos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, e (ii) não disponham sobre 
temas de competência exclusiva do presidente da República, previstos 
no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal.

Na prática, isso significa que para apresentar um projeto de lei de ini-
ciativa popular é necessário 1,44 milhão de assinaturas1. Como as exi-
gências constitucionais feitas à iniciativa popular são muito rígidas, 
em casos em que há grande pressão popular – como se deu com a 
Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010) –, um parlamen-
tar pode tomar para si a proposição do texto sugerido inicialmente 
por parte da população.

 O portal e-cidadania, do Senado Federal, permite que qualquer 
pessoa possa sugerir uma nova lei ou a alteração de uma lei atual. 
As ideias devem ser cadastradas no site [senado.leg.br/ecidadania].  
Caso recebam 20 mil apoios no prazo de quatro meses, serão envia-
das à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa [CDH] 
e formalizadas como Sugestões Legislativas, sendo debatidas pelos 
senadores, podendo ou não ser transformadas em projetos de lei.

Qualquer pessoa, desde que cadastrada no site, pode votar nas ideias 
legislativas. No site, é possível conferir todas as ideias propostas: as que 
estão em votação, as que já foram arquivadas e, também, as que rece-
beram o número suficiente de apoios e estão em fase de deliberação 
no Senado Federal.  

Até agosto de 2017, apenas uma ideia legislativa havia sido transforma-
da em projeto de lei pelo Senado Federal. A sugestão, feita em abril de 
2016 e que contou com 21.235 apoios, foi transformada no Projeto de 
Lei nº 100, de 2017, que altera o Marco Civil da Internet para proibir a 
adoção de franquias de consumo na internet fixa.

Opine sobre proposições legislativas
O portal e-cidadania, do Senado Federal, faz consultas públicas acer-
ca de projetos de lei, medidas provisórias e outras proposições que 
tramitam na Casa. Qualquer pessoa pode votar, indicando se concor-
da ou não com a proposição em questão [senado.leg.br/ecidadania/
principalmateria].   

O portal e-democracia, da Câmara dos Deputados, oferece mecanis-
mo semelhante. Com a ferramenta Wikilegis, qualquer pessoa pode 
indicar se apoia ou não determinada proposição que tramita na Casa. 
Mas não é só isso. É possível, também, sugerir alterações no texto de 
um projeto de lei. As sugestões são lidas pelos relatores dos projetos, 
podendo ou não ser acatadas [edemocracia.camara.leg.br/wikilegis].

Nem todos os projetos de lei em tramitação estão disponíveis no site 
para receber comentários. A disponibilização depende, inclusive, do in-
teresse dos próprios parlamentares em fazer uso da ferramenta. O por-
tal ainda está em fase de testes, e outras funcionalidades ainda devem 
ser desenvolvidas. Vale, então, pressionar seus representantes para que 
eles usem, cada vez mais, esses mecanismos de participação popular. 

Além de sugerir, vale apoiar sugestões de outros 
cidadãos, dando força para que tais ideias possam, 
também, transformar-se em projetos de lei!  

O sucesso e a utilidade de ferramentas de 
participação popular dependem do engajamento 
de todos! Mecanismos como esses ganham  
mais legitimidade quanto maior o número de 
cidadãos que os utilizam.  

1 Dados do Tribunal Superior eleitoral. Disponível em: alana.al/P6QhtZ
Acesso em: 23.8.2017.
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escolha os projetos que serão votados
O portal e-democracia também permite aos cidadãos opinar sobre 
quais os projetos de lei que devem ser pautados para votação no ple-
nário da Câmara. Periodicamente, o Pauta Participativa apresenta três 
temas – como segurança, saúde, política etc. Cada participante pode 
escolher até dois projetos para votação em cada um dos temas, bem 
como uma proposição que não deve ser colocada em pauta. Os pro-
jetos de lei que conseguirem o maior saldo de votos (número de votos 
favoráveis menos o número de rejeições) em cada tema serão coloca-
dos em pauta para deliberação no plenário.
[edemocracia.camara.leg.br/pautaparticipativa]

Participe dos debates
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, bem como as Assem-
bleias Legislativas e as Câmaras Municipais, costumam realizar audi-
ências públicas para discutir projetos de lei ou temas importantes a 
eles correlatos. Essas audiências são abertas ao público, permitindo a 
participação de qualquer interessado. 

Além disso, todas as audiências públicas realizadas na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal são veiculadas ao vivo pelo YouTube 
na página de ambas as Casas. 

O portal e-cidadania permite que os cidadãos enviem perguntas ou 
comentários durante as audiências ocorridas no Senado Federal. Os 
questionamentos são repassados para a secretaria da respectiva co-
missão ou ao órgão responsável pelo evento e podem ser respondidos 
durante a audiência [senado.leg.br/ecidadania/principalaudiencia].  

O portal e-democracia também oferece ferramenta semelhante. Em Au-
diências Interativas, é possível enviar comentários ou perguntas aos par-
lamentares. Os que receberem o maior número de votos no site (qual-
quer pessoa pode votar) poderão ser respondidos durante a audiência. 

Nem todas as audiências realizadas na Casa permitem participação 
por meio do portal. A utilização dessa ferramenta depende, inclusive, 
do interesse dos próprios parlamentares. O portal ainda está em fase 
de testes, e outras funcionalidades ainda devem ser desenvolvidas  
[edemocracia.camara.leg.br/audiencias]. Por essa razão, é importan-
te acompanhar seus representantes e pedir para que eles usem, cada 
vez mais, esses mecanismos de participação popular.

Comunique-se com os representantes  
do Poder Legislativo

É possível se comunicar diretamente com um vereador, deputado ou 
senador para manifestar sua opinião sobre um projeto de lei e desta-
car a importância de um voto favorável ou contrário a certas propo-
sições. Basta enviar um e-mail ou mensagem via redes sociais, como 
Facebook e Twitter. 

17
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Procure identificar os políticos integrantes de órgãos estratégicos, capa-
zes de influir diretamente na tramitação de um projeto de lei, tais como: 

Integrantes da Mesa Diretora:  Coordenam os 
trabalhos da Casa Legislativa, sendo responsáveis, 
por exemplo, por determinar a forma de 
tramitação de uma proposição e as comissões 
pelas quais um projeto de lei deverá passar. 

Lideranças Partidárias:  São escolhidas 
para representar seu partido, bancada ou bloco 
nas atividades legislativas. Podem orientar o 
voto dos membros de seu grupo político sobre 
determinada matéria, bem como indicar nomes 
para a composição das comissões.

Presidentes das Comissões: Conduzem os 
trabalhos das comissões legislativas. A eles cumpre, 
por exemplo, convocar e presidir as reuniões das 
comissões, assim como designar os relatores 
responsáveis por elaborar parecer recomendando  
a aprovação ou a rejeição de projetos de lei. 

Frentes Parlamentares: São associações 
de membros do Legislativo de vários partidos 
que se unem para promover o debate e o 
fortalecimento da legislação sobre determinado 
tema. No Congresso Nacional há, hoje, a Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos,  
a Frente Parlamentar Mista de Promoção e 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
entre muitas outras. 

O contato de senadores e deputados federais pode ser encontrado no 
site da respectiva Casa do Congresso Nacional. 

Caso tenha dificuldade em identificar o contato de determinado políti-
co, você pode tentar agendar uma audiência diretamente no gabinete 
do vereador, deputado ou senador.

O acesso às dependências do Congresso Nacional, das Assembleias Le-
gislativas e Câmaras Municipais deve ser facultado a qualquer cidadão. 

faça uso das ouvidorias parlamentares
As ouvidorias são canais de comunicação direta entre o Poder Legis-
lativo e a sociedade. Permitem que os cidadãos peçam informações 
sobre projetos de lei, façam sugestões para aprimorar o trabalho do 
Poder Legislativo, denunciem abuso de autoridade por parte de algum 
parlamentar, entre outras ações. 

Ouvidoria da Câmara dos Deputados
Telefone: 0800-619619
[alana.al/rBnns1]

Ouvidoria do Senado federal
Telefone: 0800-212211
[alana.al/5JUPkv]

Ouvidorias dos estados 
[alana.al/jjs5nb]

A atuação de vereadores, deputados e senadores, 
afinal, tem enorme influência na vida de 
qualquer pessoa, razão pela qual o devido 
acompanhamento dos trabalhos legislativos  
é direito – e dever! – de todos. 
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Conselhos  
de Direitos
O que são Conselhos de Direitos?
São órgãos públicos, não governamentais, que integram a estrutu-
ra do Poder Executivo e detêm autonomia política. Têm por objetivo 
deliberar e controlar as ações públicas de promoção dos direitos da 
criança e do adolescente. 

Os Conselhos estão presentes em todos os níveis da administração. 
Além do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
[Conanda], o Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA] estabele-
ce que eles devam ser constituídos em todos os estados, municípios 
e no Distrito Federal (artigo 88, II).

Em 2014, 5.481 municípios – 98,4% do total – contavam com Conselhos 
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente2. É importante lem-
brar, contudo, não ser suficiente que os Conselhos sejam meramente 
constituídos, mas que funcionem adequadamente de forma a conso-
lidar a política de atendimento preconizada pelo ECA.   

Como são criados?
Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente devem ser cria-
dos por meio de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo (artigo 
61, § 1º II, e, Constituição Federal c/c artigo 88, II, ECA).  

A lei de criação deverá detalhar as atribuições do Conselho, estabele-
cer as normas referentes à sua composição e definir a estrutura admi-
nistrativa necessária ao seu regular funcionamento.

2 Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2014. Disponível em: alana.al/uLSWhP

Importante ressaltar que o Poder Executivo tem a obrigação legal de 
elaborar a proposta de lei de criação dos Conselhos de Direitos. Caso 
não o faça, faltará, às diversas instâncias federativas, importante ór-
gão de deliberação e controle da política de atendimento à popula-
ção infanto-juvenil. 

A omissão do Poder Executivo tem, também, consequências diretas 
no orçamento. Enquanto os Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente não forem instalados e estiverem em funcionamento, a 
União fica impedida de repassar, aos estados e municípios, recursos 
referentes aos programas e atividades previstos no ECA (artigo 261). 

A estrutura dos Conselhos de Direitos
Cabe à administração pública, no nível correspondente – Federal, Es-
tadual, Distrital ou Municipal –, fornecer a estrutura técnica e os recur-
sos humanos necessários ao devido funcionamento dos Conselhos de 
Direitos. Tais recursos deverão ser suficientes, não só para arcar com 
as atividades desempenhadas pelos Conselhos, mas também para ca-
pacitar os conselheiros. 

Como são formados?
Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente têm composi-
ção paritária, ou seja, são compostos, igualmente, por representantes 
do governo e da sociedade civil. 

Os representantes do governo são indicados pelo chefe do Poder Exe-
cutivo (presidente da República, governadores ou prefeitos). A socie-
dade civil, por sua vez, garantirá a participação da população por meio 
de organizações representativas, escolhidas, periodicamente, em as-
sembleia organizada com esse fim. O mandato junto ao Conselho tem 
duração de dois anos e pertence à organização escolhida.

O processo de escolha dos representantes da sociedade civil é fiscaliza-
do pelo Ministério Público, sendo vedada a indicação de nomes ou qual-
quer outra forma de ingerência do Poder Público sobre esse processo.
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Sendo considerada de interesse público relevante, a função de conse-
lheiro dos direitos da criança e do adolescente não é remunerada. Des-
sa forma, é certo que a maior parte dos conselheiros exerce sua função 
sem se afastar de suas atividades profissionais cotidianas. 

Qual a função dos Conselhos?
Os Conselhos têm o objetivo de deliberar e controlar a política de 
atendimento integral dos direitos da criança e do adolescente, que 
compreende as políticas sociais básicas e as necessárias à execução 
das medidas protetivas e socioeducativas previstas no ECA.  

Os Conselhos, por exemplo, devem acompanhar, monitorar e avaliar 
as políticas já implementadas; difundir práticas bem-sucedidas; pro-
mover e apoiar campanhas educativas sobre os direitos da criança e 
do adolescente; participar e acompanhar a elaboração, aprovação e 
execução do PPA [Plano Plurianual], LDO [Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias] e LOA [Lei Orçamentária Anual] locais e suas execuções, entre 
outras medidas (Anexo à Resolução nº 106, alterada pela Resolução 
nº 116/2010 do Conanda).

Têm como função, ainda, a gestão dos Fundos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, definindo a utilização dos respectivos recursos por 
meio de plano de aplicação.

As decisões tomadas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, no âmbito de sua competência, vinculam as ações do Poder 
Público, que deverá cumpri-las em respeito aos princípios constitucio-
nais da participação popular e da prioridade absoluta da criança e do 
adolescente (Resolução nº 105 do Conanda). 

Importante considerar que os Conselhos devem sempre pautar a sua 
atuação em vista da norma da prioridade absoluta da criança. Seu ob-
jetivo final é garantir que todas as crianças sejam reconhecidas e res-
peitadas enquanto sujeitos de direitos e deveres, pessoas em condi-
ções especiais de desenvolvimento, que devem ser colocadas a salvo 
de ameaças e violações a quaisquer dos seus direitos, garantindo-se, 
inclusive, a apuração e reparação em situações de violação (Resolução 
nº 106 do Conanda).

fundo dos Direitos da Criança  
e do Adolescente

Os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente são mecanismos 
de descentralização dos orçamentos das entidades públicas, existentes 
em nível federal, estadual e municipal. São geridos pelos Conselhos de 
Direitos e têm por objetivo o financiamento de projetos relacionados à 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
Instituições que atuam com a tutela da infância podem ser beneficia-
das com os recursos do fundo, desde que seus projetos sejam devi-
damente aprovados pelos Conselhos. 

Conanda
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – insti-
tuído por meio do artigo 88, II, ECA e da Lei Federal nº 8.242/90 – está 
vinculado ao Ministério de Direitos Humanos, sendo composto por 14 
representantes do Poder Executivo e 14 representantes de entidades 
não governamentais com atuação na área da infância. 

Como órgão deliberativo e controlador das políticas de promoção, 
proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, 
tem, entre as suas principais funções, o dever de elaborar as normas 
gerais da política nacional de atendimento à infância e adolescência, 
bem como zelar pela sua devida aplicação. 

Além disso, deve promover a integração dos Conselhos estaduais, dis-
tritais e municipais e dos Conselhos tutelares, bem como dos Conselhos 
setoriais, órgãos estaduais e municipais; oferecer subsídios e acompanhar 
a elaboração de legislação pertinente ao tema; promover a cooperação 
com organismos governamentais e não governamentais, entre outros. 

Procure saber como funciona o processo de 
eleição para o Conselho de Direitos da Criança 
e do Adolescente de sua cidade e estado
e se envolva no processo! 
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Como garantir a eficácia dos Conselhos 
de Direitos da Criança e do Adolescente?

É certo que alguns municípios não contam com um Conselho de Direi-
tos da Criança e do Adolescente. Em alguns casos, o Poder Executivo 
não chegou a elaborar a lei necessária. Em outros, a lei existe, mas o 
Conselho ainda não foi constituído. Nesse contexto, o primeiro passo 
é identificar a necessidade de cada caso.  

Ministério Público
Ao Ministério Público cumpre zelar pelo efetivo respeito aos direitos e ga-
rantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, provendo as me-
didas judiciais e extrajudiciais necessárias para tanto (artigo 201, VIII, ECA). 

Dessa forma, caso você não receba qualquer resposta do Poder Público 
– tanto no que diz respeito à elaboração da lei, quanto à instalação do 
Conselho –, encaminhe uma representação ao Ministério Público local, 
a fim de que este possa apurar o caso e tomar as medidas cabíveis. 

Outras formas 
de participação
Participe das reuniões deliberativas
As reuniões deliberativas dos Conselhos de Direitos são públicas. Exige-
se que o horário, a data, o local e a pauta das reuniões sejam divulga-
dos com antecedência, a fim, justamente, de possibilitar a participação 
de todos. O diálogo do setor público com os cidadãos é de extrema 
importância, pois possibilita a criação de políticas públicas mais ade-
quadas aos interesses e necessidades da população. 

Doe para o fundo dos Direitos  
da Criança e do Adolescente

É possível efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, sendo estas integralmente deduzidas do Imposto de Renda. 
A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de 
Ajuste Anual [DAA] as doações efetuadas no próprio exercício até a data 
de vencimento da 1ª (primeira) quota ou da quota única do imposto. A 
doação poderá ser deduzida até o percentual de 3% (três por cento),  

Não há lei municipal criando o Conselho  
de Direitos: A criação do Conselho de  
Direitos depende de lei municipal de iniciativa 
do Executivo. Sendo assim, faz-se necessário 
oficiar o(a) prefeito(a), requerendo a elaboração 
do projeto de lei para criação do Conselho 
pretendido. É interessante também buscar  
apoio na Câmara Municipal, que deverá  
aprovar a lei de criação do Conselho.  
O ideal é procurar vereadores ligados à proteção 
dos direitos das crianças ou então à proteção  
dos direitos humanos. Além de enviar  
ofício às autoridades – tanto o prefeito  
como os vereadores – explicando a necessidade 
de criação da lei, é necessário marcar  
visitas com a intenção de sensibilizá-las  
para sua aprovação.

Há lei municipal criando o Conselho de 
Direitos: Caso o Conselho não esteja em 
funcionamento, faz-se necessário encaminhar 
um ofício ao(à) prefeito(a) requerendo a  
sua instalação. Além do pedido documental,  
uma audiência com o(a) prefeito(a),  
conscientizando-o(a) da necessidade de se criar 
um Conselho, pode auxiliar no convencimento.
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aplicados sobre o imposto apurado na declaração (Instrução Norma-
tiva da Receita Federal do Brasil nº 1.131, de 2011).  

No ano de 2017, o Ministério de Direitos Humanos [MDH] dispo-
nibilizou um passo a passo explicando como realizar a doação  
alana.al/4rwkVh.

Somando esforços
Fazer uso dos instrumentos de participação social implica no 
fortalecimento da democracia. Significa diminuir a incompatibilidade 
que, muitas vezes, existe entre as decisões governamentais e os 
desejos da sociedade. 

Entender as formas de incidência sobre dois espaços tão relevantes 
à elaboração de políticas públicas – o processo legislativo e os Con-
selhos de Direitos de Crianças e Adolescentes – pode ter implicações 
diretas na criação e no fortalecimento de medidas mais protetivas aos 
direitos de crianças e adolescentes.  

A Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece que a responsa-
bilidade pela infância deve ser igualmente compartilhada entre família, 
sociedade e Estado. Nesse contexto, é certo que todos têm um papel 
importante a desempenhar e devem somar esforços para efetivar os 
direitos da criança. 

Pensando nisso e visando fortalecer a mobilização e o controle social, o 
Prioridade Absoluta disponibiliza um passo a passo para que qualquer 
cidadão questione o Poder Público sobre a devida criação e funciona-
mento dos Conselhos de Direitos de Crianças e Adolescentes, com base 
na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 2011), ou denuncie o 
descumprimento de dever legal por parte do Poder Executivo para com 
tais Conselhos, a fim de que o Ministério Público possa apurar a situação 
e tomar as medidas jurídicas cabíveis. Saiba mais em: alana.al/nycPkD

A atuação de todos – Estado, família e sociedade – é fundamental para 
que os direitos da criança sejam garantidos com absoluta prioridade, 
como assegura o artigo 227 da Constituição Federal. 

Faça a sua parte! 
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