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Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Audiência: presentes as partes e o Ministério Público, serão 

ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer 

técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-

se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério 

Público, pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um, 

prorrogável por mais 10 (dez) minutos. 

- A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade 

judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

 



Perda e Suspensão do Poder Familiar 

- Quando o procedimento de destituição de poder familiar for 

iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de 

nomeação de curador especial em favor da criança ou 

adolescente.” 

- O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 

(cento e vinte) dias, e caberá ao juiz, no caso de notória 

inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços 

para preparar a criança ou o adolescente com vistas à 

colocação em família substituta. 

-         
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Petição inicial (art. 
156) 

Decisão liminar, se 
for o caso (art. 157) 

Resposta do réu em 
até 10 dias (art. 158) 

A citação deve ser 
pessoal, 

preferencialmente 

Realização de estudo 
social ou perícia 
interprofissional 

Vista ao MP (se não 
for o autor) 

Audiência de 
instrução e 
julgamento 

Oitiva de 
testemunhas, pais, 

c/a 

Decisão (na hora ou 
em até 5 dias) 

Prazo máximo para a 
conclusão: 120 dias 

Averbação à margem 
do registro de 
nascimento.  
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- Restabelecimento do poder familiar: 

- A suspensão tende a ser revertida, caso o problema que 

justificou a decisão judicial seja resolvido. 

- A perda, por ser muito mais grave, só aceita a reversão em 

situações excepcionais. 

- Porém, isso só será possível se a c/a ainda não tiver sido 

adotada por outra pessoa. Neste caso, não é possível a 

reconstituição do vínculo. 
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- A eventual colocação em família substituta, em qualquer das 
modalidades (guarda, tutela ou adoção) deve considerar a 
opinião da criança. (art. 28, § 1º); em se tratando de 
adolescente, a concordância com a medida é necessária. 

- O grau de parentesco, a afinidade e a afetividade devem ser 
considerados. 

- Grupos de irmãos não devem ser separados (regra geral – art. 
28, § 4º). Indígenas ou quilombolas: a família substituta deve, 
preferencialmente, ser da mesma etnia (art. 28, § 6º). 

 



  

Perda/Suspensão do 
Poder Familiar 

Tenta-se o retorno à 
família (art. 19, §3º)  

Se não for possível: 

Família extensa 

Família Acolhedora  

(art. 34) 

Acolhimento inst. 
(art. 19, §1º e 2º) 

Adoção 

Adoção internacional 
(art. 31) 
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