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Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 



Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 

- Em determinadas situações, é necessário aplicar medidas 

também aos pais ou responsáveis pela criança ou adolescente.  

- São medidas específicas de orientação, apoio e tratamento dos 

adultos e que, se necessário, devem ser aplicadas em conjunto 

com as medidas de proteção previstas no art. 101. 

- A maior parte delas visa fortalecer os vínculos familiares, de 

modo a criar para a c/a, um ambiente seguro no seio de sua 

família.  

 

 



Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 

- Há, também, algumas sanções previstas, que podem ser 

aplicadas – caso as outras medidas não surtam o efeito 

desejado – quando a situação é extrema e quando não for 

possível reverter a situação de perigo em que a c/a se 

encontra, em razão da conduta de seus pais ou responsáveis.  

 



Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 

- Medidas listadas no art. 129: 

I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou 

comunitários de proteção, apoio e promoção da família;  

II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 

 



Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 

V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 

frequência e aproveitamento escolar; 

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a 

tratamento especializado; 

VII - advertência; 

VIII - perda da guarda; 

IX - destituição da tutela; 

X - suspensão ou destituição do poder familiar.              



Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 

- A perda da guarda, a destituição da tutela e a suspensão ou 

destituição do poder familiar são medidas que só podem ser 

aplicadas pela autoridade judiciária competente.  

- A perda da guarda pode ser aplicada aos pais ou a outro 

detentor da guarda, devendo a c/a ser colocada, 

preferencialmente, sob os cuidados de outro parente próximo 

ou pessoa com quem mantenha relação de afinidade ou 

afetividade.  

 



Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 

- A destituição da tutela implica na colocação da c/a sob a tutela 

de outra pessoa, para que não fique sem representante legal. 

- A suspensão ou destituição do poder familiar são medidas 

muito excepcionais e que só serão adotadas quando não 

houver, comprovadamente, nenhuma outra solução. 

 



Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 

- Lembre-se da ordem de preferência: colocação sob guarda ou 

tutela de alguém da família extensa; a adoção (e, mais ainda, 

a adoção internacional) só pode ser cogitada quando não 

houver a menor possibilidade de reintegração à família de 

origem e quando não existirem parentes que possam ter a 

guarda ou tutela.  

 



Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 

- Medida cautelar (art. 130): “verificada a hipótese de maus-

tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou 

responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como 

medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia 

comum”. 

- Em vez de afastar a c/a, afasta-se o adulto responsável pela 

agressão.  

 



Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis 

- Note que este afastamento não desobriga o pai ou mãe de seu 

dever de sustento – a medida cautelar pode determinar 

também a fixação provisória de alimentos que sejam 

necessários para a criança ou adolescente dependente do 

agressor.  

- Obs.: pais suspensos ou destituídos do poder familiar também 

podem ser compelidos a pagar alimentos a filhos que estejam 

sob a guarda ou tutela de outras pessoas. Apenas com a 

adoção esse dever se extingue.  

 



 


