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Tutela 



Tutela 

- “Conjunto de direitos e obrigações conferidas pela lei a um 

terceiro, para que proteja a pessoa de um menor não 

emancipado, que não se acha sob o poder familiar, 

administrando os seus bens, representando-o ou assistindo-o 

nos atos da vida civil”. 

- Como regra geral, é uma forma definitiva de colocação em 

família substituta. Eventualmente, o tutelado pode vir a ser 

adotado pelo tutor ou o tutor pode ser destituído de seu 

encargo.  

 

 



Tutela 

- O tutelado deve ser menor de 18 anos. Não forma vínculo de 

filiação e se extingue com a maioridade do pupilo.  

- Exige a prévia decretação de perda ou suspensão do poder 

familiar. 

- O tutor exerce todos os poderes e responsabilidades inerentes 

ao poder familiar e pode ser destituído, se não for diligente 

nestas atribuições.  

 



Tutela 

- O principal objetivo da tutela (e seu maior diferencial em 

relação à guarda), é o de conferir um representante legal à 

criança ou adolescente que não o possui. 

- A simples guarda, embora atribua ao guardião a condição de 

responsável legal pela criança ou adolescente, não lhe confere 

o direito de representá-la na prática dos atos da vida civil, 

ressalvado o disposto no art. 33, §2º do ECA. 

 



Tutela 

- Veja o art. 33, §2º do ECA: “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”. 

- Ou seja, como regra geral, o guardião não tem direito de 

representação da criança ou adolescente sob sua guarda.  



Tutela 

- A tutela visa garantir o desenvolvimento da c/a e a adequada 

proteção dos seus bens. 

- Permite que avós (ascendentes) e irmãos maiores assumam a 

responsabilidade pela criança ou adolescente, pois a adoção, 

nestes casos, é proibida. 

- Pode ser concedida em caso de falecimento ou ausência dos 

pais ou em caso de perda ou suspensão do poder familiar 

(“decaimento”, nos termos do CC/02). 

 



Tutela 

- Os pais podem (se estiverem no exercício do poder familiar) 

nomear um tutor – isso pode ser feito por testamento ou outro 

documento autêntico.  

- Se não houver essa indicação, a responsabilidade pode ser 

atribuída aos ascendentes ou aos colaterais, até o terceiro 

grau (tutores legítimos). 

- Se não houver, o juiz pode nomear outra pessoa, idônea e 

residente no domicílio do menor (art. 1732, CC).  

 



 


