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Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Procedimentos: a partir do art. 152, o Estatuto passa a 

regulamentar os procedimentos necessários para a realização 

de diversos atos. 

- Quando necessário, aplica-se, de modo subsidiário, as normas 

processuais cabíveis.  

- Prazos: diferentemente do disposto no Código de Processo 

Civil, os prazos do Estatuto (inclusive os dos procedimentos) 

são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e 

incluído o do vencimento, vedado o prazo em dobro para a 

Fazenda e o MP.  



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Art. 24: “A perda e a suspensão do poder familiar serão 

decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos 

casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de 

descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que 

alude o art. 22”. 

- Art. 19, §3º: “A manutenção ou a reintegração de criança ou 

adolescente à sua família terá preferência em relação a 

qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em 

serviços e programas de proteção, apoio e promoção [...]”.  

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Exige-se procedimento judicial, defesa técnica, respeito ao 

contraditório, à ampla defesa e corre em segredo de justiça. 

- Trata-se da limitação de um direito fundamental dos pais e dos 

filhos e, por isso, essa decisão não pode ser leviana. 

- Só tem início por provocação do MP ou de legítimo interessado 

e apenas nas situações previstas em lei. 

- Ainda assim, o juiz pode optar por outra medida, se entender 

que a perda ou a suspensão não são adequadas ao caso 

concreto. 

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Art. 155 e seguintes do ECA.  

- Competência: Vara da Infância e Juventude, nas situações dos 

arts. 98 e 148, p. único, ECA (criança ou adolescente em 

“situação de risco” – se não for o caso, o juiz responsável será 

o indicado na Lei de Organização Judiciária local). 

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Veja o disposto no art. 157, ECA: “Havendo motivo grave, 

poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, 

decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou 

incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando 

a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante 

termo de responsabilidade”.  

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, 

concomitantemente ao despacho de citação e 

independentemente de requerimento do interessado, a 

realização de estudo social ou perícia por equipe 

interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença 

de uma das causas de suspensão ou destituição do poder 

familiar, ressalvado o disposto no §10 do art. 101 desta Lei, e 

observada a Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017 (que 

estabelece o sistema de garantia de direitos da criança ou 

adolescente vítima ou testemunha de violência). 

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Indígenas ou quilombolas: o procedimento exige a intervenção 

obrigatória de representantes da FUNAI ou antropólogos.  

- Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda 

obrigatória a intervenção, junto à equipe profissional ou 

multidisciplinar, de representantes do órgão federal 

responsável pela política indigenista. 

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 
procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 
encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar 
qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho 
do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora 
que designar, nos termos do art. 252 e seguintes do Código de 
Processo Civil. 

- Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto 
ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 (dez) 
dias, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a 
localização.   

 

 

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá 

requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo, ao qual 

incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a 

partir da intimação do despacho de nomeação. 

- Na hipótese de requerido privado de liberdade, o oficial de 

justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se 

deseja que lhe seja nomeado defensor.   

 

 

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Se não for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo 

social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou 

multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao 

Ministério Público, por 5 (cinco) dias, salvo quando este for o 

requerente, e decidirá em igual prazo. 

- A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes 

ou do Ministério Público, determinará a oitiva de testemunhas 

que comprovem a presença de uma das causas de suspensão 

ou destituição do poder familiar  

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Observe estes parágrafos do art. 161, ECA: 

- Se o pedido importar em modificação de guarda, será 

obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança 

ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e 

grau de compreensão sobre as implicações da medida.  

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- É obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses forem 

identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os 

casos de não comparecimento perante a Justiça quando 

devidamente citados. Se o pai ou a mãe estiverem privados de 

liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação 

para a oitiva.        

 


