
JURISPRUDÊNCIA MANDADO SEGURANÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO CIVIL PÚBLICA

ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. EXIGÊNCIA

DE  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO.  GREVE.  ATRASO  NA

CONCLUSÃO DO ANO LETIVO. 1. A aprovação em vestibular não garante a matrícula de aluno

em faculdade, devendo este apresentar o certificado de conclusão do ensino médio. 2. No caso em

comento, por motivo de greve no sistema público de ensino, houve um atraso na conclusão do

ensino médio, impossibilitando a apresentação do certificado pela parte autora. Tal fator se constitui

em motivo de força maior, alheio à vontade da autora. 3. O caráter excepcional da situação deve

garantir o resguardo dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como

do  direito  subjetivo  de  acesso  à  educação.  4.  Remessa  oficial  improvida.(TRF-5  -  REO:

11667220134058201, Relator: Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, Data de

Julgamento: 30/01/2014,  Terceira Turma, Data de Publicação: 05/02/2014)

DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MATRÍCULA  EM

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI).  DIREITO À EDUCAÇÃO.

GARANTIA FUNDAMENTAL. 1 - O infante tem direito líquido e certo à educação, sendo dever

do Município garantir-lhe atendimento desde o seu nascimento até completar seis anos de idade em

creche ou pré-escola próxima de sua residência. 2 - O ato ilegal resta comprovado ante a inércia do

Secretário  Municipal  de Educação em atender  à  solicitação  de  vaga  ao menor,  embaraçando o

acesso  deste  ao  ensino  público  e  gratuito.  REMESSA  OBRIGATÓRIA  CONHECIDA  E

DESPROVIDA.(TJGO,  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO  138568-23.2014.8.09.0052,  Rel.

DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 6ª CÂMARA CIVEL, julgado em 21/07/2015, DJe

1848 de 14/08/2015) (Grifo Nosso)

AGRAVO  INTERNO  EM  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MATRÍCULA  EM  CMEI  OU  EM  INSTITUIÇÃO

PARTICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA.

POSSIBILIDADE  DE  BLOQUEIO  DE  VERBAS.  DIREITO  ASSEGURADO  PELA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. É dever da Administração Pública

Municipal garantir vagas para crianças em Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI em local

próximo a sua residência. Na ausência de estabelecimento público de ensino adequado, tendo em

vista o direito à educação ser constitucionalmente garantido,  o bloqueio de verbas realizado na

conta bancária de movimentação do Fundo Municipal de Educação para custear as mensalidades em

instituição de ensino particular é medida necessária ao cumprimento da determinação judicial, que,

no  caso,  está  revestida  de  legalidade.  2.  O  custeio,  pelo  Poder  Público,  de  mensalidades  em

instituições  particulares  constitui  meio  legítimo  e  apto  a  emprestar  efetividade  à  obrigação

constitucional imposta aos Municípios de garantir às crianças o atendimento em creches ou pré-

escolas. 3. É dever do Município assegurar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de

até 5 (cinco) anos de idade, nos termos da legislação federal e estadual em vigor. 4. Cabe aos pais

matricular  os filhos  na rede regular  de ensino (art.  55,  ECA),  acompanhando a frequência e  o

aproveitamento escolar (art. 129, V, ECA), mas ao Poder Público cumpre garantir a estrutura física



e os recursos humanos para que esse dever seja amplamente exercido. 5. Quando a decisão adota

fundamentação  suficiente  para  dirimir  a  controvérsia,  mostra-se  desnecessária  manifestação

expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. Agravo interno desprovido. (TJGO,

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 338082-77.2014.8.09.0012,  Rel.  DES.  ZACARIAS NEVES

COELHO, 2ª CÂMARA CIVEL, julgado em 15/12/2015, DJe 1947 de 13/01/2015). (Grifo Nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA.  SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  ESTADUAL.  DIREITO  À

EDUCAÇÃO  INCLUSIVA.  ATENDIMENTO  EDUCACIONAL  ESPECIALIZADO  AOS

PORTADORES  DE  NECESSIDADES  ESPECIAIS.  VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  LÍQUIDO  E

CERTO  DEMONSTRADA.  1.  Pacífico  o  entendimento  de  que  a  Administração  Pública  deve

assegurar a todos os cidadãos e, em particular, ao adolescente portador de deficiência, o acesso ao

ensino obrigatório e meios adequados para viabilizar a continuidade de seus estudos, compatível

com sua faixa etária. Incidência dos arts. 206, I e 208, III da CF/88, do art. 12, inc. V da Lei nº

9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) e da Convenção Interamericana para a eliminação de todas as

formas  de  discriminação  contra  pessoas  portadoras  de  deficiência.  2.  Injustificada  negativa  de

atendimento educacional apropriado à beneficiária da impetração acarreta a interrupção da atividade

escolar,  malferindo direito  líquido e  certo,  basicamente no que diz  respeito  à  inclusão social  e

ingresso no mercado de trabalho.  3.Equivocada a omissão da direção do estabelecimento escolar no

tocante  a  não  disponibilização  de  acompanhamento  pedagógico  ao  substituído,  induzindo

consequente  violação  ao  exercício  pleno  da  cidadania,  além  de  se  contrapor  ao  princípio  da

proteção integral a que faz jus o portador de necessidade especial (Lei nº 8.068/90). SEGURANÇA

CONCEDIDA.(TJGO, MANDADO DE SEGURANCA 507169-72.2011.8.09.0000,  Rel.  DR(A).

ROBERTO HORACIO DE REZENDE, 3ª CÂMARA CIVEL, julgado em 17/07/2012, DJe 1113 de

31/07/2012)

AÇÃO  DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  ATENDIMENTO

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES  ESPECIAIS.

VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA. O Poder Público tem o dever

de assegurar o apoio pedagógico especializado aos educandos portadores de necessidades especiais,

acarretando,  a  não  disponibilização  deste  serviço,  ofensa  a  direito  líquido  e  certo  previsto  na

Constituição  Federal  e  na  legislação  estadual  específica.  SEGURANÇA CONCEDIDA.(TJGO,

MANDADO DE SEGURANCA 398620-65.2011.8.09.0000, Rel. DR(A). ROBERTO HORACIO

DE REZENDE, 4ª CÂMARA CIVEL, julgado em 19/01/2012, DJe 1006 de 16/02/2012)

CONSTITUCIONAL.  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  ACÓRDÃO

EMBASADO EM PREMISSAS CONSTITUCIONAIS. 1. O Tribunal a quo considerou ser devido

o fornecimento do medicamento à recorrida, uma vez que "os artigos 196 e 198 da Constituição

Federal asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao

tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios, já se encontra

consolidado em nossos Tribunais. Portanto, considerando-se os princípios constitucionais aplicados

ao  caso  sob  testilha,  fato  é  que,  ponderando-se  os  valores  envolvidos  nesta  demanda,  deve

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da



República, nos termos do art. 1°, III, da CRFB/88, a ser resguardado, in casu, pelo fornecimento de

medicamentos pelos Entes réus. E, cabe ao Poder Judiciário,  sempre que possível, superar essa

dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade

da pessoa humana" (fl. 195, e-STJ). 2. Dessa forma, muito embora tenham sido citados dispositivos

infraconstitucionais,  a matéria foi dirimida sob enfoque eminentemente constitucional.  Descabe,

pois, a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência

do STF.3. Agravo Regimental não provido.(AgRg no AREsp 362.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 25/09/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO.  TERMO  DE

AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA.  REFORMA  DE  CENTRO  DE  ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVO (CASE). DETERMINAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE ALA. AUSÊNCIA

DE  INFRAESTRUTURA.  RECAMBIAMENTO  E  TRANSFERÊNCIA.  POSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DE  PODERES.  NÃO  OCORRÊNCIA.

INTEGRIDADE  FÍSICA DO  ADOLESCENTE.  DIREITO  FUNDAMENTAL.  ART.  227  DA

CF/88.  1.  As  políticas  públicas  para  não  só  a  implementação  dos  direitos  da  criança  e  do

adolescente,  assim  como  para  a  preservação  de  sua  integridade  física  e  de  quem  os  cerca,

constituem obrigação estatal prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente em

seu  art.  4º,  e,  principalmente,  no  art.  227  da  Carta  Magna.  2.   O  Poder  Público,  à  guisa  de

intervenção do Poder Judiciário em suas atribuições constitucionais, de desarmonia entre os poderes

da República, de ingerência judicial sobre o seu poder discricionário e outros argumentos, quase

sempre descumpre preceitos constitucionais e torna a Lei Fundamental instrumento portador de

meras aspirações sociais que quase beiram a utopia. Nesse caso, cumpre ao Poder Judiciário a tarefa

de evitar a consolidação de situações dessa espécie e de viabilizar a concretização dos valores,

princípios, direitos e garantias insertos no texto e no contexto constitucional. 3. Desta forma, não

cabe ao seu destinatário simplesmente desrespeitá-la, situação agravada pelo fato de que o sujeito

passivo destas normas, como visto, é o próprio Estado (que,     in casu  , livremente firmou Termo de

Compromisso de Ajustamento de Conduta), cuja atuação é regida por muitos princípios, como os da

motivação de seus atos e da eficiência, não podendo afastar-se de suas obrigações. A solução, então,

é partir para o princípio da máxima efetivação possível destes direitos, com o estabelecimento de

políticas  públicas  para  o  desenvolvimento  social,  notadamente  o  da  criança  e  do  adolescente,

sempre com vistas ao alcance da dignidade humana, na forma prescrita constitucionalmente. 4. O

excelso Supremo Tribunal   Federal, fixou entendimento no sentido de que é função institucional do

Poder  Judiciário  determinar  a  implantação  de  políticas  públicas  quando  os  órgãos  estatais

competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a

comprometer,  com  tal  comportamento,  a  eficácia  e  a  integridade  de  direitos  individuais  e/ou

coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de

conteúdo  programático. 5.  Assim,  por  vislumbrar-se,  no  presente  caso,  possível  proteção

insuficiente dos direitos da criança e do adolescente pelo Estado, entende-se que a decisão recorrida

não usurpa a  iniciativa do Poder Executivo,  mas,  apenas,  determina o cumprimento de política

pública constitucionalmente definida (art.  227, caput,  e  § 3º)  e especificada de maneira clara  e



concreta  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  bem como  no  Termo  de  Compromisso  de

Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo agravante com o Parquet  agravado.  6.  AGRAVO

REGIMENTAL CONHECIDO,  MAS DESPROVIDO.  (TJGO,  AGRAVO DE INSTRUMENTO

171777-76.2013.8.09.0000, Rel. DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4A CAMARA CIVEL,

julgado em 08/08/2013, DJe 1367 de 19/08/2013)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.  TERMO  DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTE INFRATOR.  1.

Preliminar  de  nulidade do TAC que se confunde com o mérito.  2.  O TAC é título executivo

extrajudicial, que pode ser tomado por qualquer órgão público legitimado à ação civil pública,

na defesa do meio ambiente, do consumidor, das crianças e adolescentes, de idosos e de demais

interesses transindividuais (difusos, coletivos ou individuais homogêneos), conforme prevê o

art. 5º da Lei 7.347/85 e o art. 82 do CDC. Por isso, nada obsta seja firmado pelo Município,

por meio de seu então representante legal e com a participação do respectivo Assessor Jurídico, e

pela Promotoria de Justiça, tendo por objeto implementar Programa de Atendimento a Adolescentes

Autores  de  Atos  Infracionais  para  Cumprimento  de  Medidas  Socioeducativas  de  Prestação  de

Serviço à Comunidade e de Liberdade Assistida.  Alegação de impossibilidade de cumprimento

do ajuste por configurar indevida ingerência em políticas públicas e no orçamento municipal

que não encontra sustentação. Aplicação do Enunciado nº 02 do CONSIJ. Tampouco a alegação

de ausência de dotação orçamentária e de autorização administrativa sustentam a alegada

impossibilidade  de  sua  efetivação.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº

70050410182, Segunda Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/10/2013) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PACIENTE  PORTADOR  DE  AUTISMO.  DEVIDA  A

COBERTURA  DAS  SESSÕES  DE  FISIOTERAPIA,  PSICOTERAPIA  E  TERAPIA

OCUPACIONAL  NA  QUANTIDADE  PRESCRITA  PELO  MÉDICO  ASSISTENTE.

EXCLUSÃO  DA  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  CONCEDIDA  COM  RELAÇÃO  A

COBERTURA  DA  MUSICOTERAPIA  ANTE  A  AUSÊNCIA  EXPRESSA  DO  REFERIDO

SERVIÇO.  À  MAIORIA,  DERAM  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO.  (Agravo  de

Instrumento  Nº  70065703894,  Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Luís

Augusto Coelho Braga, Julgado em 08/10/2015) (Grifo nosso)

Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Negativa indevida.  Seguradas menores portadoras de

Espectro Autista. Não foi provada a existência de estabelecimento credenciado apto. Falha do

serviço da operadora. Necessidade de arcar com o tratamento em clínica não conveniada.

Cobertura devida. Recurso não provido por unanimidade. I - O laudo médico acostado aos autos

atesta serem as seguradas portadoras do "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) - CID10: F 84 e

aponta  a  necessidade  de  tratamento  multidisciplinar  para  a  aludida  patologia  inclusive  com a

utilização de métodos terapêuticos específicos. II - "Somente ao médico que acompanha o caso é

dado  estabelecer  qual  o  tratamento  adequado  para  alcançar  a  cura  ou  amenizar  os  efeitos  da



enfermidade que acometeu o paciente;  a seguradora não está habilitada,  tampouco autorizada a

limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar

em  risco  a  vida  do  consumidor"  (REsp  1.053.810/SP,  Relª.  Minª.  NANCY  ANDRIGHI,  DJ

15.3.10).III - Negar a cobertura do tratamento, em casos como o presente, seria ir de encontro à

finalidade elementar do plano de saúde, consistente na garantia de pagamento das despesas médico-

hospitalares necessárias aos segurados. Haveria também clara afronta ao princípio da dignidade da

pessoa humana, assim como ao Princípio da Boa Fé contratual que deve nortear as relações de

consumo, nos termos do art. 4º, III, do CDC. IV - Não restou comprovada a existência de clínica

credenciada apta a realizar o tratamento prescrito às seguradas. V - Preenchidos os requisitos do art.

273 do CPC, deve a seguradora arcar  com o tratamento multidisciplinar  solicitado pela  equipe

médica.VI- Recurso não provido por unanimidade. (TJ-PE - AI: 3599848 PE , Relator: Francisco

Eduardo Goncalves Sertorio Canto,  Data de Julgamento: 27/03/2015, 3ª  Câmara Cível,  Data de

Publicação: 07/04/2015).

AGRAVO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NA  AÇÃO  ORDINÁRIA  -  TUTELA

ANTECIPADA PARA DETERMINAR A COBERTURA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO

(PEDIASUIT) À MENOR IMPÚBERE PORTADORA DE PARASILIA CEREBRAL, EPILEPSIA

E  CRISE  CONVULSIVA.  PODER  GERAL  DE  CAUTELA.  INEXISTÊNCIA  DE

ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM

LITIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO

DE RECONSIDERAÇÃO. IMPROVIMENTO.  I  -  O agravo  de  instrumento  constitui  recurso

secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do ato hostilizado, não

podendo extrapolar seu âmbito para matéria a ele estranha,  vedado ao juízo revisor antecipar-se ao

julgamento  do  mérito  da  demanda  sob  pena  de  suprimir  um grau  de  jurisdição.   II  -  Para  a

antecipação dos efeitos da tutela a aferição recai na faculdade do julgador que exercita seu livre

convencimento, decidindo sobre a conveniência ou não do deferimento, observados os requisitos do

artigo 273, CPC. Assim, a decisão concessiva ou não de liminar há de ser reformada pelo juízo ad

quem apenas em caso de flagrante abusividade, ilegalidade ou teratologia.  III - Segundo orientação

do  STJ,  é  irrelevante  a  referência  expressa  aos  dispositivos  legais  e  constitucionais  tidos  por

violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é bastante para caracterizar o

prequestionamento da matéria.   IV - Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o

julgador  a  nova  convicção,  nega-se  provimento  ao  agravo  regimental.(TJGO,  AGRAVO  DE

INSTRUMENTO 180623-14.2015.8.09.0000, Rel. DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3A

CAMARA CIVEL, julgado em 23/06/2015, DJe 1816 de 01/07/2015).



JURISPRUDÊNCIAS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA e

 AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

APELAÇÃO  CÍVEL.  REPRESENTAÇÃO  PELA  PRÁTICA  DE  INFRAÇÃO  ADMINISTRATIVA

PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE

FOTOGRAFIAS  DE  MENORES  INFRATORAS  SEM  O  CUIDADO  DE  PRESERVAR-LHES  A

IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO

CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 143 E 247, DO ECA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VALOR

DA MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1.  Não há que se falar  em cerceamento ao direito de

defesa, ante a inexistência de defesa técnica, visto que houve integral atendimento ao artigo 5º, LV, da CF,

tendo  sido  assegurado  à  empresa  jornalística,  quando  da  instauração  da  representação  da  infração

administrativa  que culminou na  aplicação  de  multa,  o  contraditório e  a  ampla  defesa,  com os meios  e

recursos inerentes. 2. O artigo 148, caput, do Estatuto da Criança e do adolescente é categórico em proibir “a

divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se

atribua autoria de ato infracional”, estabelecendo ainda, em seu parágrafo único, que “Qualquer notícia a

respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome,

apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.” No caso em tela, restou

evidenciado que a empresa apelante, ao publicar a matéria jornalística, não se acautelou de proteger o direito

das menores ali  expostas. Inegável que não foi preservada devidamente as identidades das adolescentes,

permitindo facilmente o reconhecimento delas.  3.  Infringida a norma prevista nos artigos 143 e 247 do

Estatuto menorista, outra medida não há senão a aplicação de multa. O valor arbitrado a título de multa

apresenta-se razoável e condizente com o caso concreto, bem como com o propósito de punir e evitar a

reiteração da conduta. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Decisão: Acorda o Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Primeira Câmara Cível, à unanimidade de

votos, em CONHECER DA APELAÇÃO E DESPROVÊ-LA, tudo nos termos do voto do Relator . (TJGO –

Origem 1ª  Câmara Cível,  Fonte  DJ 1961 de 19/01/2015,  Acórdão 15/12/2015,  Processo 201392918219,

Comarca  Jataí,  Relator  DES.  ORLOFF  NEVES  ROCHA,  Proc./Rec.  291821-39.2013.8.09.0093  –

APELAÇÃO  CÍVEL,  Partes  –  Apelante  EMPRESA  DE  JORNALISMO  ASSIS  LTDA,  Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO)

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EVENTO/FESTA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO

ACERCA  DA  NATUREZA  DA  DIVERSÃO  E  FAIXA  ETÁRIA  -  PRESENÇA  DE  MENORES

DESACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS - RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR

- INFRINGÊNCIA AOS ART. 252 E 258 DA LEI 8.069/90 - MULTAS - APLICABILIDADE.Aplica-se

multa administrativa ao organizador de evento que deixa de afixar cartazes,  em lugar visível  e de fácil

acesso, à entrada do local de exibição, e informação acerca da natureza da diversão e da faixa etária para o

evento, bem como permite a entrada de público infanto-juvenil, desacompanhados dos pais ou responsáveis,

nos termos dos arts. 252 e 258 da Lei 8.069/90 – ECA”. (TJMG – AC 10686100185855001 MG, Relator

Geraldo  Augusto,  Julgamento  30/04/2013,  Órgão  Julgador  Câmaras  Cíveis  /  1ª  CÂMARA  CÍVEL,

Publicação 09/05/2013).



Ementa:  “APELAÇÃO  CÍVEL.  INFRAÇÃO  ADMINISTRATIVA.  DIREITOS  DA CRIANÇA E  DO

ADOLESCENTE.  PERMANÊNCIA DE MENOR EM MOTEL. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR.

AMPLA  DEFESA  OPORTUNIZADA.  DEVER  DE  FISCALIZAÇÃO.  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA.

CABIMENTO. 1. Revelando-se regular o auto de infração que instrui o procedimento, por especificar a

natureza e as circunstâncias violadoras da lei,  conter  a identificação do agente autuador a partir  de sua

assinatura e seu número de credencial, e também a assinatura de testemunha presencial do fato, nos exatos

termos descritos pelos arts. 194 e 195 do ECA, não há razão para ser invalidado. 2. A defesa administrativa

foi  amplamente  oportunizada  à  empresa  autuada,  com notificação  realizada  no  ato  da  infração.  3.  Os

estabelecimentos comerciais  são  responsáveis  pelas  atividades  que ocorrem em suas dependências,

devendo zelar pela fiscalização quanto a admissão de seus hóspedes, em ordem a impedir a entrada e

permanência de menores de 18 (dezoito) anos sem a presença ou autorização dos pais e responsáveis.

Assim,  o  flagrante  de  menor  dentro  do  motel,  independentemente  do  modo  como  adentrou  nas

dependências, somente demonstra a negligência e a verificação pouco criteriosa do estabelecimento no

cumprimento do dever fiscalizatório que lhe  compete,  sendo comportável  a  aplicação da infração

administrativa autuada com arrimo no art. 250 do ECA por descumprimento da ordem descrita no

art.  82  do  mesmo  estatuto.  RECURSO  CONHECIDO,  MAS  DESPROVIDO.  Decisão:  Acordam  os

integrantes da 4ª Turma Julgadora da 6ª Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NÃO PROVER

o recurso, nos termos do voto do Relator”. (TJGO – 6ª Câmara Cível – Fonte DJ 56 de 23/01/2012 Acórdão

13/09/2011 Processo 200993507360 Comarca Anápolis Relator Des. Norival Santomé Proc./Rec. 350736-

81.2009.8.09.0009 – Apelação Cível  – Apelante  ROTA ESTACIONAMENTO E MOTEL EXCALIBUR

LTDA Apelado Ministério Público) – Grifo nosso.

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  GUARDA.  SUPRIMENTO  DO

CONSENTIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM. I - Cabível o julgamento na forma do art. 557 do

CPC, em face do entendimento da Câmara sobre a matéria. II - Não apresentando o genitor qualquer motivo

para negar a autorização para a filha acompanhar a genitora, que detém sua guarda, e que pretende fixar

residência em outro país, cabível o suprimento judicial do consentimento e a guarda materna. NEGADO

PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo Nº 70066739277, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do

RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 30/09/2015).

 

Ementa  -  AGRAVO DE INSTRUMENTO -  MENOR -  CIDADÃO AMERICANO -  AUTORIZAÇÃO

JUDICIAL PARA VIAGEM PARA EXTERIOR - MELHORES CONDIÇÕES - RECURSO PROVIDO. A

requerente tem legitimidade para  a pretensão e  justifica,  a contento,  o  requerimento.  A hipótese de não

anuência do pai não se justifica diante do benefício e para este próprio. O deferimento do pedido liminar

justifica-se  diante  das  circunstâncias  de  necessidade  de  viagem  o  mais  breve  possível  para  as

obrigações de trabalho da mãe e as providências de estabelecer-se matricula em escola regular para o

menor.(TJ/MG – AI 10313130179986001 MG Relator  Geraldo Augusto,  Julgamento 26/11/2013,  Órgão

Julgador Câmaras Cíveis / 1ª Câmara Cível, Publicação 04/12/2013).

EMENTA:  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE  -  AÇÃO  DE  SUPRIMENTO  DE

CONSENTIMENTO  PATERNO  -  VIAGEM  DE  FILHO  MENOR  AO  EXTERIOR  -  TUTELA

ANTECIPADA DEFERIDA - INCONFORMISMO DO GENITOR - PRETENSÃO DE MUDANÇA DE



RESIDÊNCIA PARA O  EXTERIOR  -  AUSÊNCIA DE  PROVA -  FINALIDADE  TURÍSTICA DA

VIAGEM  DEMONSTRADA  -  RISCO  NÃO  CONFIGURADO - MELHOR  INTERESSE  DA

CRIANÇA - SUPRIMENTO JUDICIAL MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO”. Inocorrendo indícios

de situação de risco em viagem turística de menor na companhia da mãe-guardiã, defere-se o suprimento

judicial da autorização paterna, em homenagem ao princípio do melhor interesse da criança. (TJSC -AG

20120228681 SC 2012.022868-1 – Acórdão Relator Monteiro Rocha Julgado 29/08/2012 – Órgão Julgador

Quinta Câmara de Direito Civil Julgado).

JURISPRUDÊNCIAS – ADOÇÃO / DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO 'INTUITU PERSONAE' -  ENTREGA DA CRIANÇA LOGO

APÓS O NASCIMENTO  -  GUARDA DEFINITIVA -  AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ -  NÃO

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRETENDENTES À ADOÇÃO - CRIANÇA COM 05 (CINCO) ANOS

DE IDADE E CONVIVÊNCIA COM A ADOTANTE NO MESMO PERÍODO -  VÍNCULOS SÓCIO-

AFETIVOS  COMPROVADOS  -  MITIGAÇÃO DA  OBSERVÂNCIA  RÍGIDA  AO  SUPRACITADO

CADASTRO  -  PREPONDERÂNCIA  DO  MELHOR  INTERESSE  DA  CRIANÇA  -  PRIORIDADE

ABSOLUTA - SENTENÇA QUE INDEFERIU A ADOÇÃO - RECURSO PROVIDO. - (...) - Todavia, deve-se

ter em mente sempre o melhor interesse da criança. (...). -  Retirar uma criança com 05 (cinco) anos de

idade do seio da família substituta, que hoje também é a sua, e lhe privar, inclusive, da convivência com seus

02 (dois) irmãos biológicos, sob o pretexto de coibir a adoção direta, é medida extremamente prejudicial. O

menor poderá ser exposto a grande instabilidade emocional, em face de uma brusca mudança.  A retirada

do infante da casa de sua guardiã após o transcurso de longo período de convivência e constatada a

formação  de  fortes  laços  de  afetividade,  não  se  mostra  recomendável,  pois  certamente  resultará  em

traumas e frustrações para o menor, com prejuízo ao seu ideal desenvolvimento, inserido que está como

verdadeiro membro daquele núcleo familiar. (TJ-MG - AC: 10194120061628002 MG, Relator: Hilda Teixeira

da  Costa,  Data  de  Julgamento:  27/01/2015,  Câmaras  Cíveis  /  2ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de  Publicação:

04/02/2015). (Grifo nosso).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ADOÇÃO.  MENOR  QUE  ESTÁ  SOB  A GUARDA FÁTICA DOS

AUTORES DESDE O  NASCIMENTO. ARREPENDIMENTO  MATERNO.  ADOÇÃO  À  BRASILEIRA.

VINCULO  AFETIVO  CONSOLIDADO.  MELHOR  INTERESSE  E  PROTEÇÃO  INTEGRAL  À

CRIANÇA. Não merece reparo a decisão que destituiu o poder familiar, e concedeu a adoção do menor, que

convive com os autores desde tenra idade. Em que pese o arrependimento materno, o infante, atualmente

com 5 anos de idade, está adaptado à família adotante, reconhece-os como pai e mãe, já consolidado o

vínculo  afetivo.  Manutenção  deste  arranjo  familiar,  considerando  o  melhor  interesse  da  criança.

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70062283361, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 26/11/2014). (Grifo nosso).



APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE. Verificado que a apelante, usuária de drogas, não apresenta condições de cumprir com

os deveres inerente a maternidade responsável e que houve abandono material e moral da filha, ao deixa-

la sob os cuidados de pessoa estranha, é de manter a sentença que destituiu o poder familia r. Apelação

desprovida. (Apelação Cível Nº 70058742990, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge

Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/05/2014) – Negritei.

APELAÇÃO  CÍVEL.  ECA.  DESTITUIÇÃO  DO  PODER  FAMILIAR.  GRAVE  NEGLIGÊNCIA  DA

GENITORA  QUANTO  AOS  CUIDADOS  ESSENCIAIS  DE  SAÚDE,  HIGIENE  E  ALIMENTAÇÃO.

SITUAÇÃO  DE  RISCO  QUE  ENSEJOU  O  ACOLHIMENTO  INSTITUCIONAL  DAS  CRIANÇAS.

COMPROVADA INADEQUAÇÃO DA GENITORA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARENTAL DE

FORMA RESPONSÁVEL, PELA FALTA DE COMPROMETIMENTO COM O BEM-ESTAR A PROLE. 1.

Constatada a falta de comprometimento da genitora para com o bem-estar dos filhos, ao não assumir os deveres

inerentes à maternidade, denotando sua inadequação para o exercício da função parental de forma responsável, é

autorizado o decreto de perda do poder familiar, consoante disposto no art. 24 do ECA, à luz do princípio dos

superiores interesses dos menores, insculpido no art. 100, inc. IV, do Estatuto. 2. No caso, restou comprovada a

situação de risco a que expostos os filhos da apelante, ante a severa negligência a que submetidos quanto aos

cuidados mais elementares de saúde, higiene e alimentação em relação à prole, inclusive ensejando a internação

hospitalar e acolhimento institucional de todos os filhos da recorrente na mesma oportunidade. NEGARAM

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056804487, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 12/12/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

MANTIDA. Não havendo expectativa alguma de que a genitora logrará obter condições de exercer o poder

familiar, pois ausente, desinteressada e usuária de crack que não adere aos tratamentos e às intervenções

propostas pelo Poder Público, flagrante a procedência da ação de destituição do poder familiar, tendo em

mira o melhor interesse do infante, cujas necessidades básicas - morais e materiais - não foram garantidas

pela mãe. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO”. (Apelação Cível Nº 70055045256, Oitava Câmara Cível,

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 26/09/2013) – Grifo Nosso.

ECA.  PEDIDO  DE  GUARDA.  INDÍCIOS  DE  BURLA  AO  CADASTRO  DE  ADOÇÃO.

DETERMINAÇÃO DE COLOCAÇÃO DA CRIANÇA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. 1. Verificando o Dr.

Promotor de Justiça e também o Dr. Juiz de Direito que o singelo pedido de guarda da criança poderia estar

encobrindo interesse escuso, era mesmo cabível a adoção de todas as providências necessárias para a mais

ampla  proteção  do  interesse  da  infante  e  ao  cabal  esclarecimento  dos  fatos.  2.  Mostra-se  adequada  a

determinação de colocação da infante em família substituta, quando existem indícios de que o pai registral

procedeu no registro para o fim de burlar o Cadastro de Adoção, mormente quando ele e sua companheira

já se encontram cadastrados junto ao Cadastro Nacional de Adoção e, especialmente, quando a perícia

genética pelo método do DNA excluiu a paternidade, sendo que a genitora consentiu com a entrega do

filho, mediante artifício, não revelando condições de cuidar da criança. Recurso desprovido”.(70047257241

RS , Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/03/2012, Sétima Câmara

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).



APELAÇÃO  CÍVEL  � ADOÇÃO  � VÍNCULO  SÓCIO-AFETIVO  � PRINCÍPIOS  DA  PROTEÇÃO

INTEGRAL E  DO  MELHOR  INTERESSE  DO  MENOR.  APELO  IMPROVIDO.  Os  princípios  da

proteção integral e do melhor interesse da criança, aliados à existência de vínculo sócio-afetivo, sobrepõe-

se às exigências legais para o procedimento da adoção, devendo nortear as decisões judiciais. Estabelecido

o vínculo afetivo da adotanda com a família que lhe deu carinho, atenção e todos os cuidados de que

necessita  para  o  seu  desenvolvimento  saudável,  mantém-se  a  sentença  que  deferiu  a  adoção.  Apelo

improvido. (TJ-BA -  APL:  00009711220078050038  BA 0000971-12.2007.8.05.0038,  Relator:  Telma  Laura

Silva Britto, Data de Julgamento: 06/11/2012, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2012).  (Grifo

nosso).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ADOÇÃO.  PREPARAÇÃO  PSICOSSOCIAL  E  JURÍDICA.
ADOTANDA  NA  CONVIVÊNCIA  DOS  ADOTANTES/PARENTES.  DESNECESSIDADE.  1.  É
desnecessária a preparação psicossocial e jurídica estipulada no ECA, quando a criança já convive
com os adotantes por tempo razoável, e também porque os adotantes são parentes (tios) da menor.  2.
Negou-se  provimento  ao  agravo  do  MPDF.  (TJ-DF  -  AI:  251339220118070000  DF  0025133-
92.2011.807.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de
Publicação: 25/04/2012, pg. 64 - grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADOÇÃO. ADOTANTE. PARENTE POR AFINIDADE.
ESPOSA DO AVÔ PATERNO  DOS  ADOTANDOS.  INEXISTÊNCIA DE  IMPEDIMENTO  LEGAL.
OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. Comprovadas as condições favoráveis
e, ausente impedimento legal em razão do parentesco por afinidade da agravante com as crianças,
pretendente  a  adoção  dos  netos  do  seu  marido,  que  já  estão  sob  seus  cuidados  há  dois  anos,
apresentando vínculo afetivo, justifica-se suficientemente a procedência da demanda, nos termos do §
3º  do  artigo  28,  do  Estatuto  da Criança e  do  Adolescente. Descabida  a  interpretação  extensiva  do
disposto no artigo 42, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente, quando ponderado o
princípio do melhor interesse da criança. Possibilidade do pedido de adoção pela parte autora. Decisão
reformada.  (TJ-RS,  AI:  70044004398,  Relator  Alzir  Felippe Schmitz.  Julgado em 27/10/2011, Oitava
Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2011 - grifo nosso).

ADOÇÃO / CASAL HOMOAFETIVO

DIREITO CIVIL.  FAMÍLIA.  ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL HOMOSSEXUAL.  SITUAÇÃO JÁ

CONSOLIDADA.  ESTABILIDADE  DA  FAMÍLIA.  PRESENÇA  DE  FORTES  VÍNCULOS  AFETIVOS

ENTRE  OS  MENORES  E  A  REQUERENTE.  IMPRESCINDIBILIDADE  DA  PREVALÊNCIA  DOS

INTERESSES  DOS  MENORES.  RELATÓRIO  DA ASSISTENTE  SOCIAL FAVORÁVEL AO  PEDIDO.

REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO ESTATUTO DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. A questão diz respeito à possibilidade

de adoção de crianças por parte de requerente que vive em união homoafetiva com companheira que antes já

adotara os mesmos filhos, circunstância a particularizar o caso em julgamento. 2. Em um mundo pós-moderno de

velocidade instantânea  da  informação,  sem fronteiras  ou barreiras,  sobretudo as  culturais  e  as  relativas  aos

costumes, onde a sociedade transforma-se velozmente, a interpretação da lei deve levar em conta, sempre que

possível, os postulados maiores do direito universal. 3. O artigo 1º da Lei 12.010/09 prevê a "garantia do direito

à convivência familiar a todas e crianças e adolescentes". Por sua vez, o artigo 43 do ECA estabelece que "a

http://www.jusbrasil.com/topico/10615981/artigo-42-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/topico/10615928/par%C3%A1grafo-1-artigo-42-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990


adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos". 4.

Mister observar a imprescindibilidade da prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer outros,  até

porque está em jogo o próprio direito de filiação, do qual decorrem as mais diversas consequências que refletem

por toda a vida de qualquer indivíduo. 5. A matéria relativa à possibilidade de adoção de menores por casais

homossexuais vincula-se obrigatoriamente à necessidade de verificar qual é a melhor solução a ser dada para a

proteção  dos  direitos  das  crianças,  pois  são  questões  indissociáveis  entre  si.  6.  Os diversos  e  respeitados

estudos especializados sobre o tema, fundados em fortes bases científicas (realizados na Universidade de

Virgínia,  na Universidade de Valência,  na Academia Americana de Pediatria),  "não indicam qualquer

inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do

vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga a seus cuidadores" . 7.

Existência de consistente relatório social elaborado por assistente social favorável ao pedido da requerente, ante

a constatação da estabilidade da família. Acórdão que se posiciona a favor do pedido, bem como parecer do

Ministério Público Federal pelo acolhimento da tese autoral.  8. É incontroverso que existem fortes vínculos

afetivos entre a recorrida e os menores - sendo a afetividade o aspecto preponderante a ser sopesado numa

situação como a que ora se coloca em julgamento. 9. Se os estudos científicos não sinalizam qualquer prejuízo

de qualquer natureza para as crianças, se elas vêm sendo criadas com amor e se cabe ao Estado, ao mesmo

tempo, assegurar seus direitos, o deferimento da adoção é medida que se impõe.  10. O Judiciário não pode

fechar os olhos para a realidade fenomênica. Vale dizer, no plano da "realidade", são ambas, a requerente

e  sua  companheira,  responsáveis  pela  criação  e  educação  dos  dois  infantes,  de  modo  que  a  elas,

solidariamente,  compete  a  responsabilidade. 11.  Não  se  pode  olvidar  que  se  trata  de  situação  fática

consolidada, pois as crianças já chamam as duas mulheres de mães e são cuidadas por ambas como filhos. Existe

dupla maternidade desde o nascimento das crianças, e não houve qualquer prejuízo em suas criações. 12. Com o

deferimento da adoção, fica preservado o direito de convívio dos filhos com a requerente no caso de separação

ou falecimento de sua companheira. Asseguram-se os direitos relativos a alimentos e sucessão, viabilizando-se,

ainda, a inclusão dos adotandos em convênios de saúde da requerente e no ensino básico e superior, por ela ser

professora universitária.  13. A adoção, antes de mais nada, representa um ato de amor, desprendimento.

Quando efetivada com o objetivo de atender aos interesses do menor, é um gesto de humanidade.  Hipótese

em que ainda se foi além, pretendendo-se a adoção de dois menores, irmãos biológicos, quando, segundo dados

do Conselho Nacional de Justiça, que criou, em 29 de abril de 2008, o Cadastro Nacional de Adoção, 86% das

pessoas que desejavam adotar limitavam sua intenção a apenas uma criança. 14. Por qualquer ângulo que se

analise a questão, seja em relação à situação fática consolidada, seja no tocante à expressa previsão legal de

primazia à proteção integral das crianças, chega-se à conclusão de que, no caso dos autos, há mais do que reais

vantagens para os adotandos, conforme preceitua o artigo 43 do ECA. Na verdade, ocorrerá verdadeiro prejuízo

aos menores caso não deferida a medida. 15. Recurso especial improvido. (889852 RS 2006/0209137-4, Relator:

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/04/2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação:

DJe 10/08/2010). (grifo nosso)

ADOTANDO MAIOR DE IDADE / NECESSIDADE DE CITAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL.  ADOÇÃO.  PESSOA MAIOR DE IDADE.  CITAÇÃO DO PAI  BIOLÓGICO.

NECESSIDADE.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  PATERNIDADE  REGISTRAL.  IMPERIOSIDADE.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 1. Caso em que



o padrasto  pede  a  adoção  da enteada,  pessoa  maior  de idade  (atualmente  com 27 anos),  alegando a

existência de forte vínculo afetivo de pai e filha, formado ao longo de anos de convivência. 2. Pedido

juridicamente possível, que reclama a necessidade de citação do pai registral e de desconstituição dessa

paternidade, com sua citação, para que a sentença produza efeito erga omnes (art. 472 , CPC ). 3. Sentença

desconstituída, devendo ser emendada a inicial, para inclusão da adotanda, que subscreve o pleito, no pólo

ativo, e enfrentamento do pedido de desconstituição da paternidade registral.  APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação  Cível  Nº 70059248690,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ricardo

Moreira Lins Pastl, Julgado em 26/06/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO DE MAIOR DE IDADE. OITIVA DA MÃE BIOLÓGICA.

DESNECESSIDADE  DA  SUA  CONCORDÂNCIA.  CITAÇÃO  REGULAR.  MANIFESTAÇÃO

INEQUÍVOCA DA VONTADE DA ADOTANDA. Ainda que a adotanda seja maior de idade, deve se

proceder a citação dos pais registrais. No entanto, dispensada sua concordância com a adoção, sendo

imperiosa apenas a manifestação de vontade da adotanda. A exigência legal de citação dos pais registrais

foi  cumprida,  tendo  sido  nomeado  curador  à  genitora.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO  APELO.

(Apelação Cível Nº 70054752001, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe

Schmitz, Julgado em 26/09/2013).

JURISPRUDÊNCIAS – GUARDA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  GUARDA E  RESPONSABILIDADE.  PEDIDO  DE  ALTERAÇÃO  DA

GUARDA. INDEFERIMENTO. INTERESSE DO MENOR. 1. Nas ações que versam sobre a guarda de

menor, o juiz do feito deve sempre buscar amparar os interesses do menor, devendo a decisão orientar-se

pelo estudo psicossocial, por se constituir tal providência em fonte de elementos de maior consistência para o

julgamento seguro da causa,  com abordagem de profissionais habilitados para a  apreensão do sentido e do

alcance das situações favoráveis  ao menor.  2.  As alterações provisórias de guarda devem ser  evitadas tanto

quanto possível, pois, em regra, se revelam nocivas para crianças e adolescentes, na medida em que lhes retira os

referenciais e os impede de manter uma rotina definitiva de vida. 3. Recurso conhecido e provido. (TJGO. 5ª

Câmara Cível. Agravo de Instrumento. Rel. Des. Geraldo Gonçalves da Costa. Acórdão de 13.03.2014).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  GUARDA.  PRINCÍPIO  DO  MELHOR  INTERESSE  DO  MENOR.

ALTERAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  FÁTICA.  POSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO  DA  GUARDA.

INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. VISITAS DO CÔNJUGE EM CUJA GUARDA NÃO

ESTEJA O FILHO. IMPRESCINDÍVEL.  1. Nas ações que envolvem interesse da infância e da juventude,

não é o direito dos pais ou responsáveis, no sentido de terem para si a criança, que deve prevalecer, mas,

sim, o interesse do menor. Inteligência do Decreto federal nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. 2. Como a

criança reside com o pai e a avó paterna há mais de dois anos, os quais cuidam da infante com carinho e atenção,

buscaram tratamento médico para sua enfermidade e possuem tempo para dedicar  à menor,  a concessão da

guarda definitiva  ao genitor  é  medida que se  impõe.  5.  Apelação  cível  conhecida  e desprovida.  (TJGO. 4ª

Câmara Cível. Apelação Cível. Rel.Dr. Sérgio Mendonça de Araújo. Acórdão de 10.04.2014) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. EMENDA À INICIAL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR

CUMULADA COM  ADOÇÃO.  VÍNCULO  AFETIVO  CONSOLIDADO  ENTRE  CASAL ADOTANTE  E

MENOR. Não merece reparo a decisão que destituiu o poder familiar e concedeu a adoção da menor, que está

sob  a  guarda  dos  requerentes  desde  tenra  idade,  demonstrada  de  ambas  as  partes  adaptação  e

socioafetividade. Recurso desprovido. (TJ-RS. Apelação Cível: 70055164388 RS, Relator: Liselena Schifino



Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 28/08/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013). Grifo

nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO

DE  ADOÇÃO.  CONCESSÃO  DE  GUARDA PROVISÓRIA.  REGULARIZAÇÃO  DE  UMA SITUAÇÃO

FÁTICA.  PREVALÊNCIA  DOS  INTERESSES  DA  CRIANÇA.  PRESCINDIBILIDADE  DE  ESTUDO

SOCIAL. 1. O art. 33, § 1º, da lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) prevê a possibilidade de a

guarda  provisória  ser  deferida  liminarmente,  ainda  que  não  tenha  sido  realizado  estudo  social  do  caso.  2.

Considerando que a guarda provisória  pode ser revogada a qualquer tempo (art.  35  do Estatuto  da

Criança e do Adolescente) e, ainda, que a sua concessão apenas conferiu feição jurídica a uma situação

fática já consolidada, garantindo direitos à criança, impõe-se manter a decisão de primeiro grau.  3. Agravo

de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF - AI: 114514120098070000 DF 0011451-41.2009.807.0000.

Relatora  NÍDIA CORRÊA LIMA,  Data  de  Julgamento:  04/11/2009.  3ª  Turma  Cível.  Data  de  Publicação:

13/11/2009). Grifo nosso.

JURISPRUDÊNCIAS – INSCRIÇÃO PARA ADOÇÃO

APELAÇÃO  CIVEL.  ADOÇÃO.  PEDIDO  DE  HABILITAÇÃO.  Desnecessária  a  realização  de  avaliação

psicológica quando o estudo social já atesta a falta de condições emocionais e estruturais da postulante para a

adoção. E demonstrada a ausência de tais condições, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de

habilitação. Negaram provimento. (Apelação Cível nº 70053369401. Oitava Câmara Cível.  Tribunal de Justiça

do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 15/08/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  ECA.  HABILITAÇÃO  PARA  ADOÇÃO.  CONCLUSÃO  DO  ESTUDO

PSICOSSOCIAL,  ELABORADO  POR  EQUIPE  INTERPROFISSIONAL,  QUE  CONTRAINDICA  A

HABILITAÇÃO DO CASAL PARA A ADOÇÃO. INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA.  1.  Para  que  se  defira  a  habilitação  para  a  adoção,  é  necessário  perquirir  a  adequação  e

capacidade dos postulantes para o exercício da função parental, através da realização de estudo psicossocial,

porquanto imperiosa a observância dos superiores interesses da criança, segundo a doutrina da proteção integral

preconizada  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  2.  Tendo  em  vista  que  o  parecer  da  equipe

interprofissional  foi  pela  contraindicação  da  habilitação  do  casal  para  a  adoção,  não  restando  atendidos  os

requisitos objetivos (sociais) e subjetivos (psicológicos) para tanto, correta a sentença que indeferiu a habilitação.

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70055454359, Oitava Câmara Cível, Tribunal de

Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 17/10/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO INDEFERIDA. PROVA TÉCNICA. Se a prova técnica

reflete que a apelante proponente não detém as condições para adotar um filho, correta a sentença que indeferiu o

pleito  de  habilitação.  NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.  (Apelação  Cível  Nº  70046913729,  Oitava

Câmara Cível, TJ-RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 12/04/2012).

APELAÇÃO  CÍVEL.  ECA.  HABILITAÇÃO  PARA  ADOÇÃO.  ESTUDO  SOCIAL  FAVORÁVEL.

INDEFERIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  ÓBICES  DE  QUALQUER

NATUREZA. Tratando-se de grupo familiar bem estruturado e preparado para a adoção, e preenchidas

as demais condições legais para tanto, mister o deferimento da habilitação.  Recurso provido. (Apelação

Cível nº 805.061-9, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 2ª Vara da Infância e da

Juventude,  Rel.  Designada  Juíza  Subst.  de  2º  Grau  Ângela  Maria  Machado  Costa,  12ª  Câm.  Cível,  j.

01/02/2012). Grifo nosso. 



DECISÃO. 1. (...). 1.1. (...). 2.  No processo para habilitação em cadastro de adoção, o estudo psicossocial

serve  para  aferir  a  capacidade  e  o  preparo  para  o  exercício  de  uma  paternidade  ou  maternidade

responsável, e analisar a compatibilidade dos autores com a adoção, oferecendo ambiente adequado à

criança ou ao adolescente. 2.1. No caso, eles participaram de programa de habilitação e foi  realizado

estudo psicossocial, o qual teve parecer favorável. 2.2.  Assim, inexiste impedimento para habilitação dos

postulantes, ou ainda, necessidade de estudo complementar, visto que o motivo da adoção é legítimo e

demonstram ter estabilidade econômica, social, familiar e emocional. 3. Doutrina. 3.1 Paulo Hermano Soares

Ribeiro (in: Nova Lei de Adoção comentada. Editora:  J. H. Mizuno, 2012):  A habilitação dos postulantes à

adoção consiste em procedimento gracioso, cujo escopo é aferir a capacidade e o preparo para o exercício de

uma paternidade ou maternidade responsável. (...)  O estudo psicossocial é instrumento garantidor do melhor

interesse da criança, na medida em que pode prevenir contra uma adoção que possa potencialmente fracassar.

Além do estudo  psicossocial,  os  postulantes  deverão  obrigatoriamente  cumprir  uma  agenda  de  capacitação

oferecida pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela

execução  da  política  municipal  de  garantia  do  direito  à  convivência  familiar.  A capacitação  deverá  conter

preparação psicológica e orientação jurídica para a gravidade e responsabilidade ínsitas no processo de adoção.

4.  Apelo  improvido.  (TJ-DF  -  APC:  20120130017164  DF  0001715-52.2012.8.07.0013,  Relator:  JOÃO

EGMONT,  Data  de  Julgamento:  27/08/2014,   5ª  Turma  Cível,  Data  de  Publicação:  Publicado  no  DJE:

04/09/2014. Pág.: 142).



ATO INFRACIONAL

JURISPRUDÊNCIAS

APELACAO.  LATROCINIO.  DESTRUICAO DE CADAVER.  SEQUESTRO E  CARCERE PRIVADO.
RECONHECIMENTO  FOTOGRAFICO.  NULIDADE.  ABSOLVICAO.  INSUFICIENCIA DE  PROVAS.
INVIABILIDADE. 1- O reconhecimento fotográfico realizado pela vitima na delegacia e em juízo,
serve como meio de prova para comprovar a autoria delitiva. 2- Não vinga pleito absolutório se a
palavra  da  vítima  encontra-se  em  harmonia  com  o  conjunto  probatório  dos  autos,  arrimando  a
condenação. recurso desprovido. (Apelação Criminal Nº 37007-4/213 – Primeira Câmara Criminal -
TJGO – Des. Ivo Favaro, Julgado em 06/05/2010, Publicado DJ 588, em 31/05/2010) grifei

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  PENAL.  CRIME  DE ROUBO.  CONSUMAÇÃO  COM ASIMPLES
INVERSÃO  DA POSSE  DO  BEM SUBTRAÍDO,  AINDA QUE  POR  BREVEESPAÇO  DE  TEMPO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA.
RECURSO PROVIDO. 1 -  A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção é no
sentido de que se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse,
ainda que esta não tenha sido de forma mansa e pacífica. 2 - Recurso Especial provido. (STJ -
REsp:  1356407  RS 2012/0255064-4,  Relator:  Ministro  CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/PR),  Data  de  Julgamento:  09/04/2013,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 15/04/2013) grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO  PENAL.  ATIPICIDADE.  JUSTA  CAUSA.  AUSÊNCIA.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  INQUÉRITO  POLICIAL.  ALEGADO  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL INEXISTENTE.  (...)  É  entendimento  dominante  neste  Superior
Tribunal de Justiça que eventual nulidade do inquérito policial  não contamina a ação penal
superveniente, vez que aquele é mera peça informativa, produzida sem o crivo do contraditório.
Recurso  a  que  se  nega  provimento.  (STJ,  Relator:  MIN.  CARLOS  FERNANDO  MATHIAS  (JUIZ
CONVOCADO DO TRF, Data de Julgamento: 04/09/2007, T6 - SEXTA TURMA) grifei

(...)  DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS DOS CRIMES. RECONHECIMENTO EM JUÍZO E NA
DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. na espécie, o apelante e outros três
indivíduos  assaltaram  uma  lotação,  subtraindo  de  quatro  vítimas  dinheiro,  dentre  outros  bens,
mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de uma arma de fogo.  2.    em crimes
patrimoniais, a palavra da vítima tem peso probatório significativo  .   Dessa forma, no caso dos
autos,  o  depoimento da vítima  e  o  reconhecimento realizado tanto  na delegacia  de  polícia
quanto em juízo são provas suficientes para embasar o decreto condenatório. (…) (TJ-DF – APR:
785165520068070001  DF 0078516-55.2006.807.0001,  Relator:  ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,
Data de Julgamento: 12/08/2010, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/08/2010, DJ-e Pág. 253).
grifei

MÉRITO.  ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  EXCLUSÃO  DAS  MAJORANTES.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 44
DO  CÓDIGO  PENAL.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.  3-  Restando
demonstrado  dos  elementos  de  convicção  apurados  nos  autos,  especialmente  pelo
reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia e em juízo, e demais provas carreadas, não
merece acolhimento o pleito absolutório por insuficiência de provas (...) (Apelação Criminal Nº
245734-14.2012.8.09.0011, Primeira Câmara Criminal, TJGO, Relator: Des. J. Paganucci Jr., Julgado
em 29/05/2014, Publicado no DJ 1568 de 23/06/2014). grifei

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  DENÚNCIA  IMPUTANDO  AO  RÉU  A



PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE
ARMA (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR POR AUSÊNCIA DE
RECONHECIMENTO VÁLIDO. ACUSADO RECONHECIDO POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA DE
POLÍCIA E PESSOALMENTE EM JUÍZO.  As formalidades previstas no artigo 226 do código de
processo  penal,  conforme  orienta  a  melhor  doutrina  e  jurisprudência,  são  meras
recomendações,  não  gerando  nulidade  quando  examinadas  em  conjunto  com  os  demais
elementos  coletados  durante  a  instrução  processual, como  ocorreu  na  espécie.  mérito  -
absolvição. (…) (TJ-RJ-APL: 00134609520138190001 RJ 0013460-95.2013.8.19.0001, Relator: DES.
JOSE MUINOS PINEIRO FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2014, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 03/04/2014 13:43) grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA
CONFIRMADO EM JUÍZO.VALIDADE. 1.  É válido o reconhecimento feito por fotografia, quando
confirmado em juízo. (...)  (STJ -  AgRg no REsp:  1245193 DF 2011/0069283-1,  Relator:  Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/02/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 15/02/2013) grifei

RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. CO-AUTORIA.  O co-autor que participa de roubo armado
responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa. Recurso
especial desprovido. (STJ - REsp: 622741 RO 2004/0011981-3, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA,  Data  de  Julgamento:  16/09/2004,   T5  -  QUINTA TURMA,  Data  de  Publicação:  DJ
18.10.2004 p. 327) grifei
(...)  É  jurisprudência  assente  desta  Corte  que  �o  coautor  que  participa  de  roubo  armado,
responde  pelo  latrocínio,  ainda  que  o  disparo  tenha  sido  efetuado  só  pelo  comparsa"  (HC
74.861/SP). (...) (STF - HC: 109151 RJ, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 12/06/2012,
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012) grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ECA.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO  CRIME  DE  LATROCÍNIO
TENTADO.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO  DO  APELANTE.  INVIABILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  DA
INTERNAÇÃO. INCABIMENTO. 1.  Comprovada nos autos a materialidade do ato infracional e a
condição de coautor do apelante no evento, seja agredindo a vítima com murro na cabeça, seja
conduzindo  o  veículo  subtraído,  impositiva  a  aplicação  da  medida  socioeducativa  de
internação.  2.  Considerando  a  gravidade  concreta  do  fato  apurado,  com violação  tanto  da
integridade  física,  quanto  do  patrimônio  da  vítima,  a  internação  revela-se  a  medida  mais
adequada e proporcional no caso concreto, à luz do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.  APELAÇÃO  CONHECIDA  E  IMPROVIDA  (Apelação  Criminal  Nº  445751-
08.2014.8.09.0137 , Primeira Câmara Criminal, TJGO, Relator: Des. ITANEY FRANCISCO CAMPOS,
Julgado em 09/07/2015, Publicado DJ 1836 de 29/07/2015) grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos crimes contra o patrimônio, a
apreensão  da  res  furtiva  em  poder  do  acusado  comete-lhe  o  ônus  de  demonstrar,
inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação. (TJ-MG - APR:
10105120116865001  MG,  Relator:  Fortuna  Grion,  Data  de  Julgamento:  04/02/2014,  Câmaras
Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014) grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO.  CONCURSO  DE  AGENTES.  SUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
ARROMBAMENTO.  QUALIFICADORA AFASTADA.  1)  Merece  confirmação  o  édito  condenatório
alicerçado na vasta  prova jurisdicionalizada da participação do apelante  no  furto,  principalmente
diante da apreensão da res em seu poder, hipótese em que ocorre a inversão do ônus da prova,
competindo-lhe  justificar  legitimamente  tal  posse,  ônus  do  qual  não  se  desincumbiu  o
recursante  na espécie  . (...) (TJGO – Apelação Criminal  nº  4023-51.2011.8.09.0139 - 1ª  Câmara
Criminal, DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES -  DJ 1448 de 16/12/2013) grifei

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PROVA ADEQUADA DE CRIME E AUTORIA, NÃO SE
COGITANDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO, INCLUSIVE CULPOSA. (...)  Não há
falar em absolvição, por existência de provas suficientes de materialidade delitiva e de autoria.
Surpreendido  o  apelante  com  todo  o  produto  da  subtração,  pouco  tempo  depois  de  sua
consumação, caracterizado o crime de "furto", afastando alegações de receptação culposa. A
posse da "res", por sua vez, inverte o ônus da prova, impondo ao réu comprovar sua alegação,



o que não aconteceu.  (...)  Recurso  parcialmente  provido,  sem reflexo  na  pena.  (TJ-SP,  Relator:
Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 06/08/2015, 8ª Câmara de Direito Criminal) grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL  DUPLA.  ROUBO  MAJORADO.ABSOLVIÇÃO  POR  INSUCIFIÊNCIA  DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1 -  Restando demonstrados a materialidade e autoria do crime,
pelos elementos de convicção apurados nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima
na delegacia,  não merece acolhimento o pleito absolutório por  insuficiência  de provas.  (...)
(TJGO, AC 80148-08.2010.8.09.0006, 1ª Câmara criminal, DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE
LEMOS, DJ 1758 de 31/03/2015) 

PENAL.  ROUBO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  PROVAS  PARA
CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CORROBORADO
POR  DEPOIMENTO  JUDICIAL  DE  POLICIAL.  RECONHECIMENTO  PESSOAL.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. 1. O depoimento de policial que participou do flagrante deve ser revestido de inquestionável
eficácia probatória, principalmente por ter sido prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. 2.
embora se reconheça que as provas orais colhidas na delegacia, por si sós, não sirvam para
embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa,   in casu  , o depoimento
e o reconhecimento realizados pela vítima durante a fase policial não devem ser totalmente
desprezados, mormente porque confirmado em juízo pelos relatos dos policiais, ajudando a
formar  um  conjunto  probatório  firme  e  coerente,  apto  a  embasar  decreto  condenatório.
precedentes desta corte. 3. comprovadas, de maneira inconteste, tanto a materialidade quanto a
autoria,  não  há  que  falar  em fragilidade  do  conjunto  probatório,  o  que  inviabiliza  a  aplicação  do
brocardo  in dubio pro reo e, consequentemente, a absolvição pretendida sob este fundamento. (...)
(TJ-DF - APR: 116655820118070001 DF 0011665-58.2011.807.0001, Relator:  SILVÂNIO BARBOSA
DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2012, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/03/2012,
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