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Guarda 



Guarda 

- “Instituto pelo qual alguém, parente ou não, assume a 

responsabilidade sobre um menor de 18 anos, passando a dispensar-

lhe todos os cuidados próprios da idade, além de ministrar-lhe 

assistência espiritual, material, educacional e moral”.  

- É um múnus público, um encargo deferido pelo juiz a pessoa que 

atenda os requisitos necessários. 

 



Guarda 

- É, geralmente, vinculada ao poder familiar; no entanto, pode 

haver a separação dos dois institutos.  

- É uma medida precária e que pode ser revogada por decisão 

fundamentada do juiz. 

- A atribuição da guarda a uma pessoa não exige a prévia perda 

ou suspensão do poder familiar. O procedimento não exige 

contraditório – a não ser que um dos detentores do poder 

familiar seja contrário à medida. 

 



Guarda 

- Competência: Vara da infância e Juventude (art. 98, ECA) ou 

Vara da Família (outras situações). 

- A competência será da Vara da Infância e Juventude quando 

os direitos previstos no Estatuto forem ameaçados ou violados 

por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão da 

conduta da própria criança ou adolescente.  

 



Guarda 

- Possibilidades de concessão de guarda: 

a) Regularização da posse de fato da criança ou adolescente: a 

c/a já está sob os cuidados da pessoa (guarda de fato, sem 

autorização judicial), e o procedimento visa corrigir essa 

situação. 

b) Medida liminar ou incidental em processos de concessão de 

tutela ou adoção: antecipa a proteção que se deseja dar à c/a 

(guarda provisória). 

 



Guarda 

c) Medida excepcional: atende a casos peculiares, não está 

vinculada à tutela ou à adoção (guarda permanente).  

d) Regularização da situação de adolescente trazido de outra 

comarca para prestação de serviços domésticos (art. 248). 

e) Atribuição ao dirigente de entidade de acolhimento (art. 92, 

par. único – guarda institucional). 

f) Família acolhedora: guarda especial. 

 



Guarda 

- A guarda não pode ser deferida quando se tratar de adoção 

por estrangeiros. 

- Como regra geral (há exceções), o deferimento da guarda de 

c/a não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, 

assim como não inibe o dever de prestar alimentos. 

- A guarda dá à criança ou ao adolescente a condição de 

dependente para todos os fins e efeitos – inclusive os 

previdenciários.  

 



Guarda 

- Observe que a concessão da guarda não confere, 

necessariamente, poderes de representação da criança ou 

adolescente ao guardião. 

- Porém, os poderes de representação podem ser conferidos, 

como indica o art. 33, §2º: “Excepcionalmente, deferir-se-á a 

guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou 

responsável, podendo ser deferido o direito de representação 

para a prática de atos determinados”. 



 


