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Recursos 

- Como regra geral, os procedimentos afetos à Vara da Infância 

e Juventude seguem o sistema recursal do Código de Processo 

Civil. 

- Isso também vale para os procedimentos relativos às medidas 

socioeducativas. 

- Há algumas diferenças: os recursos são interpostos 

independentemente de preparo, têm preferência de 

julgamento e dispensam o revisor. 



Recursos 

- Prazos para interposição: 10 dias (tanto para o Ministério 

Público quanto para a Defesa). A exceção é o prazo dos 

embargos de declaração, que é de 5 dias. 

- Juízo de retratação: antes de determinar a remessa dos autos 

para a instância superior, a autoridade judiciária deve proferir 

um despacho fundamentado, mantendo ou reformando a sua 

decisão (prazo: 5 dias). 



Recursos 

- Se a decisão for mantida, os autos serão remetidos à instância 

superior em 24 horas, independentemente de pedido do 

recorrente. 

- Se a decisão for reformada, a remessa dos autos dependerá 

de pedido expresso do interessado ou do MP, apresentado em 

até 5 dias, contados da intimação. 

- Note que cabe apelação contra decisões (portarias e alvarás) 

expedidas com base no art. 149 do ECA. 



Recursos 

- Situações especiais:  

- A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, 

embora sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente 

no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção internacional 

ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

ao adotando.     

- A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do 

poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida 

apenas no efeito devolutivo. 



Recursos 

- Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de 

poder familiar, em face da relevância das questões, serão 

processados com prioridade absoluta. 

- Devem ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que 

aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e 

serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com 

parecer urgente do Ministério Público.  

 



Recursos 

- O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da sua 

conclusão. 

- O Ministério Público pode requerer a instauração de 

procedimento para apuração de responsabilidades se constatar 

o descumprimento destas providencias ou prazos. 


