*PROJETO DE LEI N.º 7.874, DE 2017
(Da Sra. Laura Carneiro)
Dispõe sobre a perda do poder familiar em caso de feminicídio, de
lesões gravíssimas e abuso sexual contra filhos.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Projetos apensados: 7913/17 e 8321/17
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei determina a perda automática do poder familiar do
feminicida e de quem praticar lesões gravíssimas e abuso sexual contra filhos.
O art. 1.635 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a
vigorar acrescido do inciso VI e de parágrafo único com a seguinte redação:
“Art. 1.635...........................................................................
............................................................................................
VI – que praticar feminicídio bem como lesões gravíssimas e
abuso sexual contra filhos e filhas.
Parágrafo único. A suspensão prevista no inciso VI deste
artigo, que também se aplica às mulheres que assassinarem os seus parceiros,
exceto em caso de legítima defesa ou de violência de gênero, será aplicada
automaticamente e, apena no caso de feminicídio, perderá seus efeitos após o
cumprimento da pena”. (NR)
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
De acordo com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre
Violência contra a Mulher, cujo relatório foi apresentado em 2013, o feminicídio
tem a seguinte definição:
“O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo
homem: o controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de
posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou exparceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, por meio da
violência sexual associada ao assassinato; como destruição da identidade da
mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como aviltamento da
dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel ou degradante.”
Recentemente o Congresso argentino aprovou lei que suspende a
responsabilidade parental dos feminicidas e também de pessoas que praticarem
lesões gravíssimas e abuso sexual contra filhos e filhas.
A violência contra mulheres tem aumentado em proporções
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alarmantes no Brasil, exigindo medidas mais concretas e mais eficazes, a fim de
proteger não apenas as mulheres, mas também os filhos que ficam expostos a esse
tipo de ambiente degradante.
A suspensão do poder familiar nessas hipóteses se impõe como
instrumento necessário e urgente de proteção aos filhos, não podendo aguardar um
trâmite burocrático demorado, de modo que a medida deve ser imposta
imediatamente.
Todavia, assim como ocorre na legislação argentina, uma vez
cumprida a pena, deve-se permitir que a unidade familiar retome seu status
originário, restrita esta solução apenas quando se tratar de feminicídio.
Com essa alteração na legislação civil, não apenas modernizaremos
o ordenamento jurídico brasileiro como também criaremos um mecanismo de
salvaguarda das crianças e adolescentes, pondo-as a salvo dessa forma de
violência.
Sala das Sessões, em 13 de junho de 2017.
Deputada Federal Laura Carneiro
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
LIVRO IV
DO DIREITO DE FAMÍLIA
TÍTULO I
DO DIREITO PESSOAL
.......................................................................................................................................................
SUBTÍTULO II
DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO
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.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DO PODER FAMILIAR
.......................................................................................................................................................
Seção III
Da Suspensão e Extinção do Poder Familiar
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.
Art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável,
não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar,
exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro.
Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à
mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.913, DE 2017
(Do Sr. Benjamin Maranhão)
Acrescenta o art. 155-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para
incrementar outra forma de perda ou suspensão do poder familiar.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7874/2017.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A lei 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo 155-A.
“Art. 155-A Em casos de comprovação dos crimes previstos
nos artigos 121 ao 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), contra algum dos titulares
do poder familiar, a criança ou adolescente não poderá ficar
sob a guarda, tutela ou curatela do autor do crime.
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Parágrafo único “Não se aplica o disposto no caput quando o
ato praticado for em legítima defesa ou o autor tenha sofrido
alguma espécie de violência. ”
...............................................................................
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta tem como objetivo apresentar novas
causas de suspensão ou até perda do poder familiar.
A violência cometida por uma das partes do poder familiar,
seja ela agressão física ou psicológica e até homicídio, afeta totalmente os laços
familiares com a guarda dos filhos.
O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos
aos pais no que diz respeito aos filhos menores. Logo, se uma das partes rompe
esse pacto implícito de proteção recíproca entre os membros da família, nada mais
justo do que, se possa ter a suspensão ou perda do poder familiar.
A suspensão do poder familiar poderia ser decretada pelo juiz,
enquanto fosse averiguado a autoria do crime cometido. Após a comprovação do
autor do crime, a perda do poder familiar será decretada automaticamente pelo
poder judiciário.
A 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina confirmou sentença que negou a um pai, condenado pelo homicídio da
esposa, o direito à guarda e visitas à filha. Em seu voto o desembargador Sérgio
Izidoro Heil, aduz que o direito dos pais não deve se sobrepor aos dos filhos e o
contato entre ambos, certamente traria lembranças dolorosas do dia em que a
criança presenciou a morte da mãe. A decisão foi unânime.1
Neste sentido, o escopo fundamental do projeto é proteger a
guarda do menor, afetado por esse transtorno familiar.
Diante do exposto solicito apoio dos meus pares para apoiar a
aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 2017
Deputado Benjamim Maranhão
Solidariedade/PB
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
1

Site. < https://tj-sc.jusbrasil.com.br/noticias/100675270/pai-que-matou-a-esposa-perde-o-direito-deguarda-e-visita-a-filha >.
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LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
LIVRO II
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DO ACESSO À JUSTIÇA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Perda e da Suspensão do Poder Familiar
(Expressão "pátrio poder" substituída por “poder familiar” pelo art. 3º da Lei nº
12.010, de 3/8/2009)
Art. 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá
início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. (Expressão
"pátrio poder" substituída por “poder familiar” pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
Art. 156. A petição inicial indicará:
I - a autoridade judiciária a que for dirigida;
II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido,
dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério
Público;
III - a exposição sumária do fato e o pedido;
IV - as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas
e documentos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
TÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA
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CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A VIDA
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou
moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima,
o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
Homicídio qualificado
§ 2º Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II - por motivo fútil;
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio
insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro
crime;
Feminicídio
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
VII - contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no
exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou
parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição: (Inciso acrescido pela Lei
nº 13.142, de 6/7/2015)
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime
envolve:
I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
Homicídio culposo
§ 3º Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a três anos.
Aumento de pena
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime
resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de
prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge
para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um
terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta)
anos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.741, de 1/10/2003)
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§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se
as conseqüências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção
penal se torne desnecessária. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.416, de 24/5/1977)
§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado
por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de
extermínio. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.720, de 27/9/2012)
§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime
for praticado:
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com
deficiência;
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio
Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o
faça:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um
a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.
Parágrafo único. A pena é duplicada:
Aumento de pena
I - se o crime é praticado por motivo egoístico;
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de
resistência.
Infanticídio
Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o
parto ou logo após:
Pena - detenção, de dois a seis anos.
Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento
Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque:
(Vide ADPF nº 54/2004)
Pena - detenção, de um a três anos.
Aborto provocado por terceiro
Art. 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante: (Vide ADPF nº
54/2004)
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de
quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude,
grave ameaça ou violência.
Forma qualificada
Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um
terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7874/2017

9

sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe
sobrevem a morte.
Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico:
Aborto necessário
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; (Vide ADPF nº 54/2004)
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da
gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. (Vide ADPF nº 54/2004)
CAPÍTULO II
DAS LESÕES CORPORAIS
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
II - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2º Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incurável;
III- perda ou inutilização de membro, sentido ou função; (Retificado no DOU de
3/1/1941)
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Lesão corporal seguida de morte
§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o
resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
Diminuição de pena
§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou
moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima,
o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
Substituição da pena
§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção
pela de multa:
I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;
II - se as lesões são recíprocas.
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Lesão corporal culposa
§ 6º Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Aumento de pena
§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos
§§ 4º e 6º do art. 121 deste Código. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.720, de
27/9/2012)
§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 6.416, de 24/5/1977 e com nova redação dada pela Lei nº 8.069, de
13/7/1990)
Violência doméstica
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente
das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 10.886, de 17/7/2004 e com nova redação dada pela Lei nº 11.340, de 7/8/2006)
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as
indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 10.886, de 17/7/2004)
§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o
crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.340, de 7/8/2006)
§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e
144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de
Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge,
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é
aumentada de um a dois terços. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.142, de 6/7/2015)
CAPÍTULO III
DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAUDE
Perigo de contágio venéreo
Art. 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso,
a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
§ 1º Se é intenção do agente transmitir a moléstia:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 2º Somente se procede mediante representação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 8.321, DE 2017
(Da Sra. Jandira Feghali)
Altera o art. 1.638 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), o § 2º do art. 23 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente) e o inciso II do art. 92 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para acrescentar
casos de perda de poder familiar nos casos que especifica.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7874/2017.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1.638 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a
vigorar acrescido dos seguintes incisos:
“Art. 1.638. ..................................................................................
....................................................................................................
V – for condenado como autor, coautor ou partícipe de crime de
feminicídio;
VI - for condenado como autor, coautor ou partícipe de crime de
lesão corporal contra o outro detentor do poder familiar ou contra o
próprio filho ou filha;
VII - for condenado como autor, coautor ou partícipe de crime contra
a dignidade sexual do outro detentor do poder familiar, do filho ou da
filha.” (NR)

Art. 2º O § 2º do art. 23 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 23 ........................................................................................
....................................................................................................
§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a
destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por
crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o outro detentor do
poder familiar ou contra o próprio filho ou filha.”

Art. 3º O inciso II do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
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“ Art. 92................................................................................
...............................................................................................
II - a incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou
curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos
contra o outro detentor do poder familiar, filho, tutelado ou
curatelado;

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece que é “dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
Já os arts. 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - determinam
que:
“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
.....................................................................
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.”
O ECA é claro ao incumbir aos pais “o dever de sustento, guarda e educação dos
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e
fazer cumprir as determinações judiciais.”
Como se vê, é farto o arcabouço legal em defesa da criança e adolescente e
igualmente fartos devem ser os avanços que visem evitar que possíveis lacunas
legais ajam contra os interesses desta faixa etária. É o caso da manutenção do
poder familiar em determinadas situações ainda não previstas pelo Código Civil.
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A perda do poder familiar está definida no artigo 1.638 do Código Civil, que prevê as
seguintes hipóteses para sua configuração:
“Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai
ou a mãe que:
I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo
antecedente.”
Há ainda outra hipótese, conforme determinado pelo artigo 1.637, igualmente punida
com a perda do poder familiar. São casos em que um genitor ou ambos reincidem
reiteradamente em faltas como: abuso de sua autoridade, falta aos deveres a eles
inerentes ou, ainda, ações que arruínem os bens dos filhos.
O ECA também aborda o tema no §2º do art. 23, conforma abaixo:
“Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não
constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão
do poder familiar.
..............................................................................
§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não
implicará a destituição do poder familiar, exceto na
hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena
de reclusão, contra o próprio filho ou filha”.
Embora o atual Código Civil, em seu artigo 1.637, parágrafo único, estabeleça a
suspensão do poder familiar nos casos de condenação por crimes cujas penas
sejam superiores a dois anos, a verdade é que esta medida é insuficiente para
abranger toda a gama de maldades que rotineiramente é praticada contra a criança
e contra os adolescentes e contra o próprio companheiro ou companheira.
Entendemos que a suspensão, com a possibilidade de recomposição dos laços de
afetividade entre pais e filhos, é sempre preferível à perda do poder familiar, mas há
casos outros, que não os já contemplados pelo Código Civil, em que a perda deve
ser uma opção garantidora dos interesses de crianças e adolescentes.
É o caso de crimes contra a dignidade sexual do infante, contra o outro familiar, pai
ou mãe, companheiro ou companheira, parceiro ou parceira, que devem ser motivo
para a pronta perda do poder familiar.
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Casos gravíssimos, como homicídio, lesão corporal praticados por quem detém o
poder familiar contra membro da família, não podem permitir que o seu autor,
coautor, cúmplice ou partícipe de tais crimes, possa continuar a exercê-lo.
Assim, a nossa proposta vem suprir a lacuna na legislação civil que, até o momento,
apenas suspende o poder familiar de quem é condenado por penas superiores a
dois anos. Importante ressaltar que, para que tal alteração encontre eco em outras
normas que tratam do mesmo tema, é preciso promover mudanças também no
Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal de forma a garantir a
uniformidade nas normas.
Deste modo, contamos com o apoio dos nobres pares a esta proposta.
Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2017.
Deputada JANDIRA FEGHALI

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DO IDOSO
(Denominação do capítulo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
.......................................................................................................................................................
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem , com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Parágrafo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência
materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social
do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de
uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o
disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional,
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser
a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente
órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Inciso com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá
casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em
consideração o disposto no art. 204.
§ 8º A Lei estabelecerá:
I – o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;
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II – o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das
várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Parágrafo acrescido
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às
normas da legislação especial.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
LIVRO IV
DO DIREITO DE FAMÍLIA
TÍTULO I
DO DIREITO PESSOAL
.......................................................................................................................................................
SUBTÍTULO II
DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DO PODER FAMILIAR
.......................................................................................................................................................
Seção III
Da Suspensão e Extinção do Poder Familiar
.......................................................................................................................................................
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a
eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o
Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus
haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à
mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos
de prisão.
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:
I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.
TÍTULO II
DO DIREITO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO I
DO REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular,
quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.
§ 1º O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do
casamento.
§ 2º É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em
pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e
ressalvados os direitos de terceiros.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
LIVRO I
PARTE GERAL
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
......................................................................................................................................................
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da
lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a
condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
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Seção I
Disposições Gerais
.......................................................................................................................................................
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente
para a perda ou a suspensão do poder familiar. (Expressão "pátrio poder" substituída por
“poder familiar” pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 1º Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a
criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá
obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e
promoção. (Parágrafo único transformado em §1º pela Lei nº 12.962, de 8/4/2014 e com
redação dada pela Lei nº 13.257, de 8/3/2016)
§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder
familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão,
contra o próprio filho ou filha. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.962, de 8/4/2014)
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. (Expressão
"pátrio poder" substituída por “poder familiar” pelo art. 3º da Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO PENAL
PARTE GERAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DAS PENAS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 92. São também efeitos da condenação: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Inciso com redação
dada pela Lei nº 9.268, de 1/4/1996)
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um
ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a
Administração Pública; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.268, de 1/4/1996)
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro)
anos nos demais casos. (Alínea acrescida pela Lei nº 9.268, de 1/4/1996)
II - a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos crimes
dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
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III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática
de crime doloso. (Inciso com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo
ser motivadamente declarados na sentença. (Parágrafo único com redação dada pela Lei nº
7.209, de 11/7/1984)
CAPÍTULO VII
DA REABILITAÇÃO
Reabilitação
Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva,
assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação.
Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação,
previstos no art. 92 deste código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos
incisos I e II do mesmo artigo. (Artigo com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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