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Nota Técnica n. 22/2015 

Objeto: Proposta de Alteração Legislativa da Lei nº 8069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente).  

 

Ementa: 

1) Proposta de alteração do artigo 249 da Lei nº 

8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

conferindo-lhe nova redação e criando o artigo 

249-A.  

2) Intensa divergência doutrinária e jurisprudencial 

sobre o alcance da norma atualmente em vigor, no 

sentido de abranger apenas o descumprimento dos 

deveres inerentes ao poder familiar e decorrentes 

da tutela e guarda ou também o descumprimento 

de quaisquer determinações da autoridade 

judiciária e do conselho tutelar.  

3) Conveniência da cisão do dispositivo em duas 

regras autônomas, para garantir aos conselhos 

tutelares um substrato normativo sólido que permita 

dar concretude às suas determinações.  

 

A experiência forense na área da infância e juventude tem demonstrado 

dificuldades práticas na aplicação do artigo 249 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, tal como redigido e vigente atualmente.  

Leciona essa disposição (artigo 249 da Lei nº 8069/90) que: 

 

“Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os 

deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente 

de tutela ou guarda, bem assim determinação da 

autoridade judiciária ou Conselho Tutelar.  

Pena - multa de três a vinte salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência”. 
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Uma análise literal deixa inequívoco que o artigo contém duas regras 

absolutamente distintas: 

 

a) Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder 

familiar ou decorrente de tutela ou guarda; e 

 

b) Descumprir, dolosa ou culposamente, determinação da autoridade 

judiciária ou Conselho Tutelar. 

Não há qualquer relação de dependência entre uma e outra.  

Deve incidir nas sanções do preceito secundário o pai, mãe, tutor ou 

guardião que desrespeitar os deveres inerentes ao poder familiar e também 

aqueles, pessoas físicas ou jurídicas (inclusive o Poder Público), que descumprirem 

determinações da autoridade judiciária ou do Conselho Tutelar.  

A expressão “bem assim” claramente dividiu o alcance para duas 

hipóteses totalmente diversas, não sendo necessário, de modo algum, que o 

desrespeito às determinações das autoridades judiciárias ou do Conselho Tutelar 

tenha vínculo com aqueles deveres inerentes ao poder familiar.  

Partindo-se para uma interpretação sistemática, evidencia-se, pelo 

próprio contexto principiológico do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a 

interpretação literal realmente é a que mais se aproxima da máxima proteção a ser 

conferida à criança e ao adolescente.  

O artigo 136, III, “a” da Lei nº 8069/90, expressamente autoriza que o 

Conselho Tutelar requisite documentos e serviços de natureza pública.  

 

“Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses 

previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas 

previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, 

aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, 

podendo para tanto: 
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a) requisitar serviços públicos nas áreas de 

saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos 

casos de descumprimento injustificado de suas 

deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de 

fato que constitua infração administrativa ou penal 

contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de 

sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela 

autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 

101, de I a VI, para o adolescente autor de ato 

infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito 

de criança ou adolescente quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na 

elaboração da proposta orçamentária para planos 

e programas de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, 

contra a violação dos direitos previstos no art. 220, 

§ 3º, inciso II, da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público, para efeito 

das ações de perda ou suspensão do pátrio poder. 

  

XI - representar ao Ministério Público para efeito 

das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar, após esgotadas as possibilidades de 

manutenção da criança ou do adolescente junto à 

família natural” (grifos nossos).   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art220§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art220§3ii
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Esse leque de atribuições do Conselho Tutelar lhe foi deferido para, ao 

final, garantir o cumprimento dos princípios erigidos pelo próprio Estatuto da Criança 

e do Adolescente, com alicerce na Constituição.  

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de 

todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade”. 

(Princípio da Criança e do Adolescente como Sujeitos de 

Direitos e Princípio da Proteção Integral – grifos nossos).  

 

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária.” (Princípio da Prioridade Absoluta – grifo 

nosso).  

 

“Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em 

conta os fins sociais a que ela se dirige, as 

exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da 

criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento” (Princípio da Condição Peculiar da 

Criança e do Adolescente como pessoas em 

desenvolvimento – grifo nosso). 
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Para que esses princípios sejam efetivamente homenageados e 

respeitados, é fundamental que as determinações do Conselho Tutelar sejam, 

naturalmente, obedecidas. O único modo de afiançar tal é por meio da fixação de 

uma sanção para o desatendimento – afinal, uma lei sem sanção é de toda ineficaz.  

 

A única norma inserta no Estatuto da Criança e do Adolescente que 

assegura esse respeito é o artigo 249. Desse modo, se for limitado o alcance do 

artigo 249 da Lei nº 8069/90 aos casos de desrespeito às normas do poder 

familiar, todas as requisições desatendidas do Conselho Tutelar – como a requisição 

de serviços e documentos - padeceriam de qualquer punição.   

O artigo 6º supra transcrito, ainda no campo da interpretação 

sistemática do microssistema da infância e juventude, deixa indubitavelmente 

consignado que a lei deve ser interpretada levando em conta “os fins sociais a que 

ela se dirige” e “os direitos e deveres individuais e coletivos”, praticamente exigindo 

a conclusão de que o desrespeito às ordens emanadas do Conselho Tutelar, de 

qualquer natureza, sejam consideradas infração administrativa.  

O artigo 100 da Lei nº 8069/90 confere outra base interpretativa sólida 

para sustentar essa dedução, por trazer novos princípios.  

 

“Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão 

em conta as necessidades pedagógicas, 

preferindo-se aquelas que visem ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários.  

Parágrafo único.  São também princípios que 

regem a aplicação das medidas: 

I - condição da criança e do adolescente como 

sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os 

titulares dos direitos previstos nesta e em outras 

Leis, bem como na Constituição Federal; 

II - proteção integral e prioritária: a 

interpretação e aplicação de toda e qualquer 

norma contida nesta Lei deve ser voltada à 
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proteção integral e prioritária dos direitos de 

que crianças e adolescentes são titulares; 

III - responsabilidade primária e solidária do 

poder público: a plena efetivação dos direitos 

assegurados a crianças e a adolescentes por 

esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos 

casos por esta expressamente ressalvados, é de 

responsabilidade primária e solidária das 3 

(três) esferas de governo, sem prejuízo da 

municipalização do atendimento e da 

possibilidade da execução de programas por 

entidades não governamentais;   

IV - interesse superior da criança e do 

adolescente: a intervenção deve atender 

prioritariamente aos interesses e direitos da 

criança e do adolescente, sem prejuízo da 

consideração que for devida a outros interesses 

legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses 

presentes no caso concreto;   

V - privacidade: a promoção dos direitos e 

proteção da criança e do adolescente deve ser 

efetuada no respeito pela intimidade, direito à 

imagem e reserva da sua vida privada; 

VI - intervenção precoce: a intervenção das 

autoridades competentes deve ser efetuada logo 

que a situação de perigo seja conhecida; 

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser 

exercida exclusivamente pelas autoridades e 

instituições cuja ação seja indispensável à efetiva 

promoção dos direitos e à proteção da criança e 

do adolescente;  

VIII - proporcionalidade e atualidade: a 

intervenção deve ser a necessária e adequada à 

situação de perigo em que a criança ou o 
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adolescente se encontram no momento em que a 

decisão é tomada;  

IX - responsabilidade parental: a intervenção 

deve ser efetuada de modo que os pais assumam 

os seus deveres para com a criança e o 

adolescente; 

X - prevalência da família: na promoção de 

direitos e na proteção da criança e do 

adolescente deve ser dada prevalência às 

medidas que os mantenham ou reintegrem na sua 

família natural ou extensa ou, se isto não for 

possível, que promovam a sua integração em 

família substituta;   

XI - obrigatoriedade da informação: a criança e 

o adolescente, respeitado seu estágio de 

desenvolvimento e capacidade de compreensão, 

seus pais ou responsável devem ser informados 

dos seus direitos, dos motivos que determinaram a 

intervenção e da forma como esta se processa;  

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e 

o adolescente, em separado ou na companhia dos 

pais, de responsável ou de pessoa por si 

indicada, bem como os seus pais ou responsável, 

têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e 

na definição da medida de promoção dos 

direitos e de proteção, sendo sua opinião 

devidamente considerada pela autoridade 

judiciária competente, observado o disposto nos 

§§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei” (grifos nossos).  

 

A infração administrativa, desse modo, ganha contornos de função 

coercitiva e confere ao Conselho Tutelar amplos poderes administrativos para dar 

vida concreta às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente que garantem 
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direitos individuais às crianças e adolescentes, ainda que, para tanto, seja necessário 

provocar a responsabilidade primária e solidária do poder público.  

As interpretações literal e sistemática, destarte, inevitavelmente impõem o 

reconhecimento de que o artigo 249 da Lei nº 8069/90 traz duas figuras típicas 

totalmente independentes e autônomas entre si.  

Esse, entretanto, não é o entendimento de alguns tribunais pátrios. De 

forma maciça, sustentam que há vinculação entre a expressão “bem assim 

determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar” com os “deveres 

inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda” 

É o que se infere dos diversos v. acórdãos abaixo transcritos.  

 

“STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 823.813 - SC 

(2006/0042331-3) RELATOR: MINISTRO TEORI 

ALBINO ZAVASCKI RECORRENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

RECORRIDO: SYLVIO SNIECIKOVSKI ADVOGADO: 

ERICSON MEISTER SCORSIM E OUTRO(S) 

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JOINVILLE 

ADVOGADO: SIMONE TASCHEK INTERES: E I R 

(MENOR) EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

FUNDAMENTOS DE NATUREZA EMINENTEMENTE 

CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 149. 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO 

MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO 

E, NESSA PARTE, DESPROVIDO”.  

 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90). 

SECRETÁRIO MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 249 DO ECA). 
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NÃO-CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. 

O art. 249 da Lei 8.069/90, do cognominado 

Estatuto da Criança e do Adolescente, destina-se 

aos pais ou responsáveis que descumprirem dolosa 

ou culposamente "os deveres inerentes ao pátrio 

poder ou decorrentes da tutela ou guarda, bem 

assim determinação da autoridade judiciária ou 

Conselho Tutelar", por isso que, a fortiori, não 

podem recair sobre quem não exerça tais deveres. 

Precedentes do STJ: RESP 769.443/SC, 1ª Turma, 

DJ de 04.12.2006 e RESP 779.055/SC, 1ª Turma, 

DJ de 23.10.2006. 2. In casu, trata-se de 

representação engendrada por Conselho Tutelar 

em face de Secretário Municipal de Educação e 

Cultura, por infração ao art. 249, in fine, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, decorrente 

do não atendimento à requisição atinente ao 

atendimento de menor em Centro de Educação 

Infantil. 3. Recurso especial desprovido." (STJ - REsp 

822.807/SC, 1ª T., Rel. Min. Luiz Fux , DJ de 

12.11.2007). 

 

"ADMINISTRATIVO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - DESCUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REPRESENTAÇÃO 

FORMULADA COM BASE NO ART. 249 DO ECA – 

INÉPCIA - PRETENDIDA REFORMA - RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Seção de Direito 

Público do STJ, ao interpretar o referido 

dispositivo, entende que a sua aplicação têm como 

destinatários os pais, tutores e guardiães quando 

descumprem determinação do juiz ou do Conselho 
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Tutelar, não podendo a regra impositiva recair 

sobre quem não exerça tais poderes, como no caso 

particular dos autos, o Senhor Secretário Municipal. 

2. Precedentes da Seção de Direito Público: REsp 

767.089/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, 

DJ 28.11.2005; REsp 768334/SC, Rel. Min. 

Humberto Martins, 2ª Turma, DJ 22.06.2007; REsp 

822807/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 

12.11.2007. 3. Recurso especial não provido." (STJ 

- REsp 847.588/SC, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

de 21.10.2008) 

 

“STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 822.807 - SC 

(2006/0039660-3) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE (LEI 8.069/90). SECRETÁRIO 

MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 249 DO ECA). 

NÃO-CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. 

O art. 249 da Lei 8.069/90, do cognominado 

Estatuto da Criança e do Adolescente, destina-se 

aos pais ou responsáveis que descumprirem dolosa 

ou culposamente "os deveres inerentes ao pátrio 

poder ou decorrentes da tutela ou guarda, bem 

assim determinação da autoridade judiciária ou 

Conselho Tutelar", por isso que, a fortiori , não 

podem recair sobre quem não exerça tais deveres. 

Precedentes do STJ: RESP 769.443/SC, 1ª Turma, 

DJ de 04.12.2006 e RESP 779.055/SC, 1ª Turma, 

DJ de 23.10.2006. 2. In casu, trata-se de 

representação engendrada por Conselho Tutelar 

em face de Secretário Municipal de Educação e 

Cultura, por infração ao art. 249, in fine, do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente, decorrente 

do não atendimento à requisição atinente ao 

atendimento de menor em Centro de Educação 

Infantil. 3. Recurso especial desprovido”. 

 

 

 

Em alguns momentos, os dd. Ministros Relatores argumentam, no corpo 

dos v. acórdãos, que a disposição já constava do Código de Menores revogado e 

que, nele, ficava clara a vinculação entre uma disposição e outra.  

Com o devido respeito, a breve leitura da norma na legislação revogada 

não permite alcançar essa conclusão.  

 

“Art. 72. Descumprir, dolosa ou culposamente, os 

deveres inerentes ao pátrio poder ou decorrentes 

de tutela ou de guarda, bem assim determinação 

judicial sobre medida de assistência, proteção ou 

vigilância a menor. 

Pena - multa de até três valores de referência, 

aplicando-se o dobro na reincidência” (Lei nº 

6.697, de 10 de outubro de 1979). 

 

Diversamente, o que se estabelece é a exatamente a mesma conclusão 

até aqui defendida: há duas disposições autônomas e independentes, que são 

inclusive separadas pela mesma expressão “bem assim”.  

Nesse patamar, portanto, conclui-se que a alteração legislativa ora 

proposta escoimaria as divergências jurisprudenciais e aclararia as dúvidas acerca 

dele existentes.  

Poder-se-ia sustentar que a medida requisitada pelo Conselho Tutelar é 

de natureza administrativa e, assim sendo, não poderia contar com coercitividade.  

Não se deve olvidar, contudo, que o procedimento para a cobrança da 

sanção pecuniária estabelecida é de natureza judicial. Por isso, o contraditório e a 

ampla defesa do poder requisitado pelo Conselho Tutelar são diferidos para esse 
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instante ulterior, quando ele poderá livremente apresentar as teses que justificam o 

afastamento da legalidade ou falta de razoabilidade do órgão requisitante.  

Sobre tal, confira-se os seguintes artigos do ECA: 

 

“Art. 194. O procedimento para imposição de 

penalidade administrativa por infração às normas 

de proteção à criança e ao adolescente terá início 

por representação do Ministério Público, ou do 

Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado 

por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e 

assinado por duas testemunhas, se possível. 

§ 1º No procedimento iniciado com o auto de 

infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, 

especificando-se a natureza e as circunstâncias da 

infração. 

§ 2º Sempre que possível, à verificação da 

infração seguir-se-á a lavratura do auto, 

certificando-se, em caso contrário, dos motivos do 

retardamento. 

Art. 195. O requerido terá prazo de dez dias 

para apresentação de defesa, contado da data 

da intimação, que será feita: 

I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for 

lavrado na presença do requerido; 

II - por oficial de justiça ou funcionário legalmente 

habilitado, que entregará cópia do auto ou da 

representação ao requerido, ou a seu 

representante legal, lavrando certidão; 

III - por via postal, com aviso de recebimento, se 

não for encontrado o requerido ou seu 

representante legal; 

IV - por edital, com prazo de trinta dias, se incerto 

ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu 

representante legal. 
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Art. 196. Não sendo apresentada a defesa no 

prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos 

autos do Ministério Público, por cinco dias, 

decidindo em igual prazo. 

Art. 197. Apresentada a defesa, a autoridade 

judiciária procederá na conformidade do artigo 

anterior, ou, sendo necessário, designará audiência 

de instrução e julgamento.  

Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-

se-ão sucessivamente o Ministério Público e o 

procurador do requerido, pelo tempo de vinte 

minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a 

critério da autoridade judiciária, que em seguida 

proferirá sentença” (grifos nossos). 

Mais.  

O reordenamento promovido no Estatuto da Criança e do Adolescente 

pela Lei nº 12010/09 apenas impediu que o Conselho Tutelar, de ofício, promovesse 

o afastamento da criança e do adolescente de sua família de origem sem prévio 

processo judicial contencioso, não exigindo essa formalidade, porém, quanto às 

requisições de serviços públicos.  

 

“Art. 153. Se a medida judicial a ser adotada não 

corresponder a procedimento previsto nesta ou em 

outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar 

os fatos e ordenar de ofício as providências 

necessárias, ouvido o Ministério Público. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se 

aplica para o fim de afastamento da criança ou do 

adolescente de sua família de origem e em outros 

procedimentos necessariamente contenciosos”. 

 

Como síntese de todo o exposto, conclui-se que o artigo 249 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, na sua redação atual, gera incertezas acerca da 

efetividade das decisões dos conselhos tutelares e, por traduzir duas regras 
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autônomas e desvinculadas entre si, é medida imprescindível a sua alteração, nos 

termos do ora sustentado.  

    

Sugerimos, destarte, a apresentação de um Projeto de Lei com a seguinte 

redação.  

 

PROJETO DE LEI Nº          DE 2015 

 

Altera a Lei nº 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para 

conferir nova redação ao artigo 249 e para criar o artigo 249-A, cindindo o 

dispositivo em vigor em duas regras autônomas, com o propósito de garantir aos 

conselhos tutelares um substrato normativo sólido que permita dar concretude às 

suas determinações.  

 

Art. 1º. Esta lei altera a Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, que criou 

o “Estatuto da Criança e do Adolescente”, para garantir aos conselhos tutelares 

um substrato normativo sólido que permita dar concretude às suas 

determinações. 

 

Art. 2º. O artigo 249 da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, passa a 

vigorar com a seguinte alteração: 

 

“Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, 

os deveres inerentes ao poder familiar ou 

decorrente de tutela ou guarda.  

Pena - multa de três a vinte salários de 

referência, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência”. 

 

Art. 3º. Fica criado o artigo 249-A da Lei nº 8069, de 13 de julho de 

1990, com a seguinte redação:  
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“Art. 249-A. Descumprir, dolosa ou 

culposamente, determinação da autoridade 

judiciária ou Conselho Tutelar”  

Pena - multa de três a vinte salários de 

referência, aplicando-se o dobro em caso de 

reincidência”. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Com ele, serão extintas todas as divergências doutrinárias e 

jurisprudências acerca do tema e, de mais relevante, os conselhos tutelares serão 

empoderados do poder de efetivamente concretizarem as disposições do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

 

São Paulo, 21 de agosto de 2015. 

 

Márcio Fernando Elias Rosa 

Procurador-Geral de Justiça 


