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APELAÇÃO  CÍVEL.  REPRESENTAÇÃO.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
HOSPEDAGEM INDEVIDA DE MENOR EM MOTEL
SEM  AUTORIZAÇÃO  DOS  PAIS  OU
RESPONSÁVEL.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  ART.
250  DO  ECA.  IRRESIGNAÇÃO.  REDUÇÃO  DA
MULTA. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO. 

– A manutenção da sentença é medida que se
impõe, na medida em que restou comprovado nos
autos o ingresso ou hospedagem indevida da menor
em  motel,  configurando-se  a  hipótese  prevista  no
artigo 250 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

– No caso, é cabível a redução da multa para 5
(cinco)  salários  mínimos  a  ser  pago  pelo
demandado, como reconhecido pela sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE  o  Apelo,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 169.

 RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  Alberto  de

Souza contra  a Sentença prolatada pela  Juíza  da  2ª  Vara  da Comarca de

Sapé,  que  julgou  parcialmente  procedente  a  Ação  de  Representação  por

Infração Administrativa proposta pelo Ministério Publico da Paraíba.
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Em suas razões recursais, o Promovido, em síntese, reitera a

inexistência de prova acerca da infração a ele imputada, ressaltando que Ação

Penal relativa ao fato narrado nos autos foi julgada improcedente diante da

ausência de provas acerca da existência do episódio. Alega ainda que inexiste

testemunha  que  tenha  evidenciado  a  entrada  de  menores  em  seu

estabelecimento  comercial.  Alternativamente  requereu  a  redução  da  multa

aplicada.

Contrarrazões ofertadas às fls.142/147.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso Apelatório (fls.157/163).

É o relatório.

VOTO

Apela o Promovido da sentença que julgou procedente a Ação

de Representação por Infração Administrativa, condenando-o  ao pagamento

de multa de 20 (vinte) salários mínimos.

Com  efeito,  o  artigo  250,  do  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente, prevê o seguinte:

“Art.  250.  Hospedar  criança  ou  adolescente,
desacompanhado  dos  pais  ou  responsável  ou  sem
autorização  escrita  destes,  ou da autoridade  judiciária,
em hotel, pensão, motel ou congênere:
Pena – multa 

De  acordo  com  este  dispositivo  legal,  a  permanência  de

criança  e  adolescente  em  hotel  e  similares  somente  pode  ocorrer  quando

estiverem na companhia dos pais ou responsável, ou com autorização escrita

destes, ou da autoridade judiciária competente.

Desta feita, in casu, a conduta a ser verificada é: ter havido ou

não a  hospedagem de criança e/ou adolescente,  em hotel  e  similares,  em
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desacordo  com  o  que  prevê  o  dispositivo  supracitado,  pouco  importando,

inclusive,  se  a  adolescente  manteve  ou  não  relações  sexuais  no  local

demandado.

Na  obra  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  Comentado

Comentários jurídicos e sociais, 6ª edição, Malheiros Editores Ltda., o autor

José Luiz dos Reis, página 817, assim leciona:

“O disposto neste artigo [250] faz com que o proprietário
do  estabelecimento  se  preocupe  em  agir  em
conformidade  com  o  determinado  na  lei,  pois  sofrerá
multa  e,  em  caso  de  reincidência,  poderá  ser
determinado  o  fechamento  do estabelecimento  por  até
15 dias caso a criança ou o adolescente seja hospedado
sem as devidas medidas necessárias.

Essas disposições têm caráter intimidativo, pois, agindo
o  proprietário  de  acordo  com  as  mesmas,  estará  ele
contribuindo para que não haja casos de violência  em
motéis  (o  estupro)  e  prevenindo  a  exploração  física  e
moral (como exemplo, a prostituição).

Quando  observadas  essas  determinações  do  artigo
supra - referido, nota-se a preocupação do legislador em
assegurar a integral proteção à criança e ao adolescente,
fazendo com que os proprietários de hotel,  pensão ou
congênere  não  sejam  negligentes  quando  da
hospedagem, requerendo as formalidades necessárias” 

Assim, a multa prevista no artigo 250 do ECA, é dirigida ao

proprietário do estabelecimento, exigindo procedimento especial  iniciado por

representação,  na  forma do artigo  194 do mesmo diploma legal,  o  que foi

observado no presente caso. 

Resta, portanto, aferir, de acordo com os documentos e demais

elementos  trazidos  aos  autos,  se  ocorreu  ou  não  a  infração  administrativa

imputada ao motel demandado. Explico.

Com efeito, da análise dos autos, comungo do entendimento

do  magistrado  de  primeiro  grau,  medida  em  que  a  infração  administrativa

noticiada na representação efetivamente restou praticada pelo Apelante.
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No caso, a prova coligida demonstra, estreme de dúvidas, que

Edna  da  Silva  Laurentino,  menor  à  época  do  fato  (2006),  ingressou  e

permaneceu  no  motel  de  propriedade  do  Apelante,  o  que  caracterizaria  a

infração administrativa prevista do artigo 250 do ECA. 

Em que se pese a declaração da mãe da vítima, Sra. Maria de

Fátima da Silva em abril de 2007 (fls.134/135) perante o Juiz de Direito da 1ª

Vara da Comarca de Sapé, afirmando que a filha nunca se relacionou com o

Sr.  Dido  Vegas,  tenho  que  a  referida  prova  oral  não  desconstitui  toda  as

evidências colhidas na demanda criminal (nº 035.2006.001.994-6), em especial

porque  consta  a  declaração  da  menor  de  forma  pormenorizada  perante  o

magistrado singular, delegado responsável e o conselheiro tutelar.

De outra banda, ressalta-se que o fato da referida Ação Penal

ter sido julgada improcedente, com absolvição do réu,  Moacir  Viegas Filho,

pelo crime de estupro a ele imposto (fls.136/139), não influencia sobre o juízo

cível, conforme o artigo 935 do Código Civil  Brasileiro1.  Isto porque, a Ação

Penal não foi julgada improcedente ante a ausência de materialidade do crime

ou a negativa de autoria, o que se tem, tão somente, é a improcedência em

razão da insuficiência probatória quanto a existência do fato (fls.136/139).

Dito isto, é medida que se impõe a manutenção da Sentença,

medida  em  que  existem provas  seguras  de  que  a  adolescente  tenha  se

hospedado  no  estabelecimento  do  Réu,  restando,  pois,  caracterizada  a

infração administrativa prevista no artigo 250 do ECA.

No  que  se  refere  ao  valor  arbitrado  da  multa,  veja-se  que

considerando  o  pequeno  porte  do  estabelecimento  comercial,  tenho  como

razoável reduzir  para 5 (cinco) salários mínimos, o que considero suficiente. 

1 Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre
a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas
no juízo criminal. 
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Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima,  PROVEJO PARCIALMENTE  o Recurso Apelatório, a fim de reduzir a

multa para o valor de 5 (cinco) salários mínimos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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