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 V  O  T  O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A Procuradoria-Geral da
República ajuizou ação direta, com pedido liminar, buscando ver declarada
a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do Decreto nº 10.003, de 4
de setembro de 2019, a versar a organização do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda. Eis o teor, para fins de
documentação:

Art. 1º O Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 76. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – Conanda é órgão colegiado de caráter deliberativo,
integrante da estrutura organizacional do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, instituído pela Lei nº 8.242, de 12 de
outubro de 1991.” (NR)

“Art. 78. O Conanda é composto por representantes dos seguintes
órgãos e entidades:

I – dois do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, sendo:

a) um da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente; e

b) um da Secretaria Nacional da Família;
II – um do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
III – três do Ministério da Economia, sendo, necessariamente:
a) um da Secretaria do Trabalho da Secretaria Especial de

Previdência e Trabalho; e
b) um da Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de

Previdência e Trabalho;
IV – um do Ministério da Educação;
V – um do Ministério da Cidadania;
VI – um do Ministério da Saúde; e
VII – nove de entidades não governamentais de âmbito nacional

de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, selecionadas
por meio de processo seletivo público.

§ 1º Cada membro do Conanda terá um suplente, que o
substituirá em suas ausências e impedimentos.

§ 2º Os membros do Conanda e respectivos suplentes serão
indicados pelos titulares dos órgãos e entidades que representam e
designados pelo Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos.
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§ 3º Os representantes das entidades de que trata o inciso VII do 
 caput exercerão mandato de dois anos, vedada a recondução.

§ 4º As entidades de que trata o inciso VII do  caput poderão
indicar novo membro titular ou suplente no curso do mandato
somente na hipótese de vacância do titular ou do suplente.

§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, os novos membros exercerão o
mandato pelo prazo remanescente.

§ 6º O Conanda poderá convidar representantes de outros órgãos
e entidades, públicos ou privados, para participar de suas reuniões,
sem direito a voto.” (NR)

“Art. 79. O regulamento do processo seletivo das entidades
referidas no inciso VII do  caput do art. 78 será elaborado pelo
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e divulgado
por meio de edital público com antecedência mínima de noventa dias
da data prevista para a posse dos membros do Conanda.” (NR)

“Art. 80. O Conanda se reunirá em caráter ordinário
trimestralmente e, em caráter extraordinário, sempre que convocado
pelo Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos.

§ 1º O quórum de reunião do Conanda é de maioria absoluta e o
quórum de aprovação é de maioria simples.

§ 2º Além do voto ordinário, o Presidente do Conanda terá o voto
de qualidade em caso de empate.

§ 3º Os membros do Conanda que se encontrarem no Distrito
Federal se reunirão presencialmente e os membros que se encontrem
em outros entes federativos participarão da reunião por meio de
videoconferência.”(NR)

“Art. 81. O Presidente da República designará o Presidente do
Conanda, que será escolhido dentre os seus membros.

§ 1º A forma de indicação do Presidente do Conanda será definida
no regimento interno do Conanda.

§ 2º O representante da Secretaria Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos substituirá o Presidente do Conanda em suas
ausências e seus impedimentos.” (NR)

“Art. 83. A Secretaria-Executiva do Conanda será exercida pela
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.” (NR)

“Art. 84. O Conanda poderá instituir grupos de trabalho com o
objetivo de estudar e elaborar propostas sobre temas específicos.”
(NR)

“Art. 85. Os grupos de trabalho:
I – serão compostos na forma de resolução do Conanda;
II – não poderão ter mais de cinco membros;
III – terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e
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IV – estarão limitados a três operando simultaneamente.” (NR)
“Art. 88. A participação no Conanda e nos grupos de trabalho será

considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.”
(NR)

“Art. 89. Os casos omissos nas disposições deste Título serão
dirimidos pelo regimento interno do Conanda.” (NR)

Art. 2º Ficam dispensados todos os membros do Conanda na data
de entrada em vigor deste Decreto.

Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº
9.579, de 2018:

I – as alíneas “c” a “n” do inciso I do  caput do art. 78;
II – os § 1º ao § 5º do art. 79;
III – os incisos I a IV do caput do art. 80;
IV – o parágrafo único do art. 81;
V – o art. 86; e
VI – o art. 87.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ao Supremo, à semelhança das demais Cortes Constitucionais, cabe
exercer o papel de legislador negativo. Surge a avassaladora, por si só,
função de extirpar do ordenamento jurídico normas incompatíveis com a
Carta da República, devendo atuar com parcimônia, sob pena de ter-se
desprezada a reserva institucional.

A causa de pedir lançada na peça primeira em processo objetivo tem
natureza aberta. O Tribunal, ao apreciar a constitucionalidade da norma
questionada, leva em conta todos os preceitos da Lei Maior, não ficando
adstrito aos tidos como violados.

Atentem para o preceituado no artigo 84, inciso VI, alínea “a”, da
Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda de nº 32/2001:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[…]
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando

não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos
públicos;

[...]

A opção do legislador constituinte derivado possui razão de ser. Com a
promulgação da Emenda, reintroduziu-se, na ordem constitucional, a figura
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jurídica do decreto autônomo, voltado à fiel execução da lei em sentido
formal, sendo espécie normativa distinta daquela de índole
regulamentadora, versada no inciso VI.

Franqueou-se ao Chefe do Executivo a possibilidade de dispor sobre a
estruturação da Administração federal, ressalvadas, além da instituição de
medidas a implicarem aumento de despesa, a criação e a extinção de órgãos
públicos, instituindo-se, no ponto, verdadeira reserva legal, na forma do
inciso XI do artigo 48.

A questão submetida ao crivo do Supremo resolve-se a partir do exame
de ato do Executivo direcionado a disciplinar, sob o influxo dos ares
democráticos da Constituição Federal, a atuação, na tomada de decisões
importantes da vida nacional, dos diversos grupos representativos da
sociedade civil organizada, ante a criação, pela Lei nº 8.242, de 12 de
outubro de 1991, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

O raciocínio justifica-se quando levadas em conta as bases estruturais
do Estado Democrático de Direito consagrado em 1988.

Democracia não é apenas o regime político mais adequado entre tantos
outros ou, parafraseando Winston Churchill, o pior à exceção de todos os
demais. Antes, deve ser compreendida como o conjunto de instituições
visando assegurar, na medida do possível, a igual participação política dos
membros da comunidade. Significa assegurar a formação e a captação da
opinião pública, para que os rumos do Estado acompanhem as
manifestações da soberania popular. É a condição da própria existência.

Surge inviável, nas complexas e plurais sociedades contemporâneas, a
tomada de decisões políticas, de forma direta, pelos cidadãos. Firme nessa
premissa, a soberania popular não é, necessariamente, autora das decisões
fundamentais, e sim legitimadora do papel desempenhado pelos
representantes escolhidos mediante o voto em eleições periódicas, nas quais
observado o sufrágio universal em processo justo e igualitário de escolha.

Daí resumir a participação política dos cidadãos ao ato de votar é passo
insuficiente ao fortalecimento da vitalidade prática da democracia, cujo
adequado funcionamento pressupõe o controle, crítico e fiscalizatório, por
parte da sociedade, das decisões públicas.

Cumpre ter presente a possibilidade de deliberar-se sobre as questões,
visando racionalizar e legitimar as decisões tomadas no âmbito da gestão
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política da coisa pública. Para tanto, é imprescindível a criação de condições
a franquearem idêntica oportunidade a todos os cidadãos para influenciar e
persuadir em contexto discursivo aberto, livre e igualitário.

A igual oportunidade de participação revela-se condição conceitual e
empírica da democracia sob a óptica tanto representativa quanto
deliberativa. Como ideal a ser buscado, consubstancia-se princípio de
governo a autonomia do cidadão em decidir o que lhe parece melhor para a
definição dos rumos da comunidade. Tem-se requisito de legitimidade de
qualquer sistema político fundado na liberdade.

Tais preocupações não passaram despercebidas pelos integrantes da
Assembleia Nacional Constituinte, cuja Carta, produzida em meio a ricos e
intensos debates, foi chamada de Cidadã. Estatuto do Homem, da
Liberdade e da Democracia, nas palavras de Ulisses Guimarães. O Diploma
Maior expressa o reencontro da Nação com o Estado Democrático de
Direito após longos anos de regime de exceção.

Não por acaso, reverberando a definição clássica do regime democrático
como governo do povo, pelo povo, para o povo, a redação do parágrafo
único do artigo 1º não abre margem a dúvidas: “Todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição.”

Por instrumentos da democracia participativa, compreende-se para
além dos projetos de lei de iniciativa popular e dos institutos do referendo e
do plebiscito, versados nos artigos 14, incisos I e II, 49, inciso V, 14, inciso
III, e 61, § 2º, da Constituição Federal. Traduzem-se em toda e qualquer
forma legal de controle, pela sociedade, dos atos da Administração,
considerada a influência da atuação popular na formulação das decisões
políticas e na gestão da coisa pública, fornecendo-lhes a necessária
legitimidade democrática.

A leitura dos capítulos da Lei Maior revela rol de preceitos, dotados de
inequívoca força normativa, nos quais consagrada, junto a mecanismos
representativos, a participação da população na gestão pública, presentes
organizações representativas na formulação de políticas e no controle de
ações – artigos 187, cabeça, 194, inciso VIII, 198, inciso III, 204, inciso II, e
206, inciso VI.

As normas impugnadas não sinalizam tentativa, empreendida pelo
Presidente da República, de manietar tal processo. Compete à
Administração, mediante a atuação das pastas ministeriais, decidir sobre a
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organização dos colegiados. Interpretação em outro sentido implicaria a
supressão ou limitação das atribuições essenciais do Chefe do Executivo.

A República assenta-se no postulado da separação dos poderes, os quais
devem, considerado o relacionamento recíproco, observar a independência
e harmonia, predicados cuja adequada concretização pressupõe a atuação
de cada qual na área reservada pela Constituição Federal – artigo 2º.
Cumpre ter presente a tríplice reserva institucional, sob pena de não se
alcançar patamar civilizatório aceitável.

Em Direito, repita-se por dever de coerência, os fins não justificam os
meios. A louvável preocupação com os preceitos fundamentais relativos à
democracia participativa, à vedação ao retrocesso e à proteção da criança e
do adolescente não legitima atropelos, atalhos à margem do figurino
constitucional.

Não cabe fulminar os preceitos de cambulhada, sob pena de apanhar-se
órgão em pleno e efetivo funcionamento.

Divirjo do Relator, para julgar improcedente o pedido.


