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1.  “Compete  ao  Poder  Público  adotar  as  medidas  necessárias  para  promover  o
acolhimento  institucional  aos  menores  em situação  de  risco  social  em  entidade
apropriada, nos termos do artigo 101, VII da Lei nº 8.069/90. […] O art. 227, caput,
da Constituição Federal garante absoluta prioridade no desenvolvimento de políticas
públicas  de  defesa  à  criança  e  ao  adolescente”  (TJES;  RN  0000917-
83.2013.8.08.0060; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg.
23/06/2015; DJES 03/07/2015).

2.  “Em  regra,  é  vedado  ao  Poder  Judiciário  adentrar  no  mérito  dos  atos
administrativos  de  efetivação  de  políticas  públicas,  cabendo-lhe  unicamente
examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Todavia, diante de patente
omissão da Administração Municipal, é permitido ao Judiciário impor ao executivo
local o cumprimento da disposição constitucional que garanta proteção integral à
criança e ao adolescente” (TJMG; APCV 1.0408.12.002316-8/001; Relª Desª Áurea
Brasil; Julg. 24/09/2015; DJEMG 07/10/2015).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária n.º 0001752-40.2013.815.0751, na Ação Civil Pública,  em que figuram
como partes Ministério Público do Estado da Paraíba e o Município de Bayeux.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,



acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Remessa Necessária e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara
da Comarca de Bayeux, f. 94/95-v, nos autos da Ação Civil Pública intentada pelo
Ministério Público do Estado da Paraíba em desfavor daquele  Município,  que
julgou  procedente  o  pedido,  condenando  a  Edilidade  a  adotar  as  providência
necessárias para o acolhimento dos menores Diêgo Íthalo da Silva Santos, Everton
Domingos  da  Silva,  Everton  de  Souza  Dantas,  Fabrício  da  Cruz  Sobral,  Íthalo
Matheus  Martins  da  Silva,  José  Anderson  Filgueira,  Walter  da  Silva  Benício  e
Walter Domingos da Silva, colocando-os, às suas expensas e mediante o pagamento
de todas as despesas, no Centro de Educação Produtiva de Pindobal, na Cidade de
Mamanguape/PB, ou em outra Instituição própria para adolescentes, submetendo o
Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Sem interposição de recurso voluntário, consoante a Certidão de f. 121.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  126/131,  opinando  pelo
desprovimento da Remessa Necessária, por entender induvidosa a responsabilidade
da  Edilidade  no  que  concerne  à  execução  das  políticas  públicas  direcionadas  a
crianças e adolescentes, previstas na Lei nº 8.069/1990.

É o Relatório.

Conheço da Remessa Necessária, por vislumbrar presentes seus requisitos de
admissibilidade.

A Constituição Federal, em seu art. 227,  caput1, com a redação dada pela
Emenda  Constitucional  nº  65/2010,  garante  a  absoluta  prioridade  no
desenvolvimento de políticas públicas de defesa à criança e ao adolescente, comando
repetido pelo art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/19902,
Diploma Legal que também dispõe que a política de atendimento a menores tem,
como uma de suas diretrizes, a municipalização do atendimento, art. 88, I3, mediante
a adoção de medidas, dentre as quais o acolhimento institucional, art. 101, VII4.

A  remansosa  jurisprudência  dos  Tribunais  de  Justiça  pátrios  aponta  no

1 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.

2 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.

3 Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: I – municipalização do atendimento; 

4 Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar,
dentre outras, as seguintes medidas: […] VII – acolhimento institucional.



sentido  de  que  o  não  cumprimento  do  dever  municipal  em  assistir  o  menor  e
proporcionar  meios  adequados  à  sua  formação  convalida  a  possibilidade  de
intervenção  do  Poder  Judiciário  para  sanar  a  omissão,  sem  que  configure
infringência ao princípio da separação dos poderes5.

No caso destes autos, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação
Civil Pública objetivando a imposição, ao Município Promovido, da execução de
medidas necessárias ao acolhimento, em Instituição própria, dos adolescentes Diêgo
Íthalo  da  Silva  Santos,  Everton  Domingos  da  Silva,  Everton  de  Souza  Dantas,

5 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  LIMINAR. MENORES EM SITUAÇÃO DE
RISCO.  CRIAÇÃO DE ABRIGO PARA ACOLHIMENTO.  POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO
PODER  JUDICIÁRIO.  PROTEÇÃO  PRIORITÁRIA.  DEVER  DO  MUNICÍPIO.  PRESENÇA  DOS
REQUISITOS. 1. O art. 227, caput, da Constituição da República de 1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 65 de 2010, explícita a proteção máxima e especial da criança e do adolescente, com absoluta
prioridade, incluindo o dever do Estado. latu sensu. em resguardar seus direitos. 2.  O não cumprimento do
dever  municipal  em assistir  o  menor  e  proporcionar  meios  adequados  à  sua  formação convalida  a
possibilidade  de  intervenção  do  Poder  Judiciário  para  sanar  a  omissão. 3.  Presentes  os  requisitos
ensejadores à concessão de medida liminar em ação civil pública, correta a decisão de primeira instância que
determinou a criação de abrigo para acolher menores em situação de risco.  (TJMG; AI 1.0447.15.001826-
8/001; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 08/03/2016; DJEMG 15/03/2016)

REEXAME NECESSÁRIO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO DE FAZER.  IMPLANTAÇÃO DO
SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO  INSTITUCIONAL  DE  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES.  ABRIGO
INSTITUCIONAL E EQUIPE TÉCNICA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. OMISSÃO CARACTERIZADA.
ABSOLUTA PRIORIDADE. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Comprovada  que  a  política  de  atendimento  à  criança  e  adolescente  no  Município  é  deficitária,  resta
caracterizada  a  omissão  do  ente  público  neste  aspecto.  2.  Compete  ao  Poder  Público  adotar  as  medidas
necessárias para promover o acolhimento institucional aos menores em situação de risco social em entidade
apropriada, nos termos do artigo 101, VII da Lei nº 8.069/90. 3. O art. 227, caput, da Constituição Federal
garante absoluta prioridade no desenvolvimento de políticas públicas de defesa à criança e ao adolescente. 4. O
art.  4º  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  estabelece  que  "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". 5. As alegações de falta de recursos e limitação
orçamentária devem ser afastadas, uma vez que a vida, saúde e educação são direitos fundamentais da pessoa
humana  e  constituem  cláusulas  pétreas.  6.  A  atuação  do  Poder  Judiciário  no  sentido  de  impor  o
cumprimento de tais políticas públicas não configura infringência ao princípio da separação dos poderes,
uma vez que a atuação da Administração Pública está plenamente vinculada à Lei, só podendo agir
segundo  determinações  legais. 7.  Remessa  Necessária  conhecida,  mas  improvida.  Sentença  confirmada.
(TJES;  RN  0000917-83.2013.8.08.0060;  Primeira  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Janete  Vargas  Simões;  Julg.
23/06/2015; DJES 03/07/2015) 

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
DEVER DE ASSEGURAR O ACOLHIMENTO, EM ABRIGOS, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
SITUAÇÃO  DE  RISCO.  ATUAÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  POSSIBILIDADE.  OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA  EM  TERMO  DE  AJUSTAMENTO  DE CONDUTA.  FORÇA  COERCITIVA.  SENTENÇA
MANTIDA. 1. A Constituição da República estabelece, em seu art. 227, que o Estado, na acepção ampla, tem o
dever de promover programas de assistência integral a crianças e adolescentes em situação de risco, e o art. 88,
I, do ECA dispõe que a política de atendimento a menores tem, como uma de suas diretrizes, a municipalização
do atendimento. 2. Em regra, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos
de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e
moralidade. Todavia, diante de patente omissão da Administração Municipal, é permitido ao Judiciário
impor ao executivo local o cumprimento da disposição constitucional que garanta proteção integral à
criança e ao adolescente. 3. Mera alegação de falta de recursos financeiros não se presta a afastar o dever de
instalar  o  abrigo,  notadamente  quando  referida  obrigação  foi  assumida  pelo  Município-réu  em Termo  de
Ajustamento  de  Conduta  assinado  em  2006,  no  qual  o  ente  se  comprometeu  a  alocar  recursos  para  tal
finalidade, nos termos das normas orçamentárias. 4. Sentença confirmada, no reexame necessário conhecido de
ofício. Prejudicado o recurso voluntário. (TJMG; APCV 1.0408.12.002316-8/001; Relª Desª Áurea Brasil; Julg.
24/09/2015; DJEMG 07/10/2015)



Fabrício da Cruz Sobral, Íthalo Matheus Martins da Silva, José Anderson Filgueira,
Walter  da  Silva  Benício  e  Walter  Domingos  da  Silva,  menores  em  estado  de
abandono e situação de vulnerabilidade, consoante comprova a documentação de f.
10/74, referente aos procedimentos instaurados pelo Conselho Tutelar da Criança e
do Adolescente de Bayeux.

Considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial acima
invocados, bem como que restou fartamente demonstrada a situação de risco em que
se encontram os menores acima referidos, correta a Sentença que impôs ao Ente

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ACOLHIMENTO  DE  CRIANÇAS  E
ADOLESCENTES  BENEFICIÁRIOS  DE  MEDIDAS  PROTETIVAS.  PERMANENCIA  EM  LOCAIS
INADEQUADOS.  SITUAÇÃO  DE  RISCO.  ENCAMINHAMENTO.  CENTRAL  DE  VAGAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA AO ACOLHIMENTO DOS MENORES.
RESOLUÇÃO  Nº  75/2010.  NÃO  AFASTAMENTO  DA  SITUAÇÃO  DE  VULNERABILIDADE.
PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  A  situação
versada nos autos. ausência de vagas no sistema público de acolhimento institucional de menores em situação
de  risco.  está  a  revelar  subsídio  legitimador  da  pretensão  liminar  aviada  no  bojo  da  Ação  Civil  Pública
intentada pelo Ministério Público Estadual, tendo em vista que em decorrência da omissão municipal, observa-
se o agravamento dos riscos aos quais estão expostos os menores, já vulnerados pela ausência da proteção
familiar.  Contudo,  perquirindo  acerca  da  estrutura  e  dos  mecanismos  de  funcionamento  da  Central  de
Regulação de Vagas que se encontram delineados na Resolução nº 75/2010 verifica-se que referido órgão não
dispõe da estrutura adequada para o acolhimento das menores em estágio de formação. As suas funções estão
estritamente relacionadas à gestão do sistema de encaminhamento de menores às vagas surgidas no âmbito de
uma rede de Unidades de Atendimento, não havendo qualquer atribuição relativa ao acolhimento direto de
menores durante o processo de alocação de vagas. Ademais, à luz dos princípios constitucionais de proteção da
criança e do adolescente (art. 227, CRFB) não se vislumbra qualquer proveito para os menores envolvidos no
feito, o seu imediato direcionamento às Centrais de Vagas do Município de Belo Horizonte, eis que referida
medida não vem em benefício  do afastamento da situação de vulnerabilidade  em que já  se  encontram os
infantes em questão. O Município não pode exonerar-se do cumprimento de suas obrigações, notadamente
na hipótese em que dessa omissão resulta flagrante violação aos direitos fundamentais consagrados na
Constituição da República. Não deve prevalecer o invocado princípio da separação dos poderes, tendo
em vista que o Judiciário não pode quedar-se inerte  ante a omissão  do Município em promover  as
referidas políticas administrativas, tendo em vista a prerrogativa relacionada ao controle da legalidade
dos atos da administração. Recurso parcialmente provido. (TJMG; AI 1.0024.14.123296-7/001; Relª Desª
Ângela de Lourdes Rodrigues; Julg. 17/03/2015; DJEMG 27/03/2015)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Condenação do Município de Bom Jesus dos Perdões a instalar,
organizar e manter entidade de acolhimento de crianças e adolescentes, bem como a organizar programa social
de  proteção  dos  menores  acolhidos.  Dever  do  Poder  Público,  observando-se  a  municipalização  do
atendimento  com  destinação  privilegiada  dos  recursos  públicos,  nos  termos  da  Lei.  Incidência  do
disposto nos artigos 227 e 204, II, da CF, e 3º, 4º, 88, I, 92, 94 e 98, do ECA.  Inexistência de termo de
compromisso ou homologação de acordo. Ausência de nulidade na r. Sentença de procedência, que deve ser
mantida.  RECURSOS  OFICIAL  E  VOLUNTÁRIO  DESPROVIDOS.  (TJSP;  APL  0001593-
36.2011.8.26.0695;  Ac.  8128319;  Atibaia;  Décima  Segunda  Câmara  de  Direito  Público;  Relª  Desª  Isabel
Cogan; Julg. 08/01/2015; DJESP 05/02/2015) 

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CONSTRUÇÃO  DE
ABRIGO  PARA MENORES  EM SITUAÇÃO  DE  RISCO.  ABSOLUTA  PRIORIDADE.  ART.  227  DA
CF/88. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE
DEMANDA  NO  MUNICÍPIO  PARA  O  ABRIGAMENTO  DOS  MENORES.  OMISSÃO
CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE
NÃO PODE SER REALIZADA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO
IMPEDE  A EXECUÇÃO  DA OBRA.  RECURSO  DO MUNICÍPÍO  IMPROVIDO  E  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. 1. Hipótese em que o Município oferece alguns programas de atendimento
a crianças e adolescentes que não se dirigem, especificamente, aos menores em risco e afirma que não há
demanda  para  construção  de  uma casa  de  passagem,  embora  assuma  que  há  menores  moradores  naquela
localidade em situação de risco que foram transferidos para abrigos em outros municípios. 2. A Constituição
Republicana de 1988 definiu como de absoluta  prioridade a  implementação de políticas de atendimento à
criança e ao adolescente, determinando ao Poder Público as medidas necessárias para garantir a concretização
dos direitos fundamentais, em especial os elencados no artigo 227, motivo pelo qual afirma-se que não há



Público a adoção de medidas necessárias a seu recolhimento institucional, de modo a
garantir sua proteção integral.

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Excelentíssima Procuradora de Justiça Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

discricionariedade do administrador em decidir se as efetiva ou não, pois a atividade, no caso, é vinculada. 3.
Admitindo-se  uma  vinculação  da  atividade  administrativa  quanto  aos  fins,  que  são  constitucionais,
haveria uma discrição de meios, isto é, a Administração teria o poder discricionário para decidir as
formas de efetivação dos direitos sociais, sendo que o Judiciário poderá aferir a adequação da política
pública implementada para a satisfação do direito social, ou, ainda, poderá determinar a estipulação de
política pública segundo padrões mínimos de satisfação do direito social. Precedente desta 2ª C. Cível. 4. A
reserva do possível é "uma condição da realidade que influencia na aplicação dos direitos fundamentais", e,
como dado da realidade, não pode ser acolhida em abstrato, cabendo, a que alega, a produção da respectiva
prova, consoante artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, a demonstrar a inviabilidade financeira e
lógica  de  serem  satisfeitos  os  pedidos  autorais.  5.  A  ausência  de  previsão  orçamentária  não  impede  o
acolhimento da pretensão autoral, pois o orçamento público não é norma vinculativa, de modo que o Município
poderá,  para  implementar  satisfatoriamente  as  determinações indicadas  na  Sentença reprochada,  remanejar
verbas destinadas a fins  menos prioritários,  como por exemplo propaganda e,  ademais,  poderá incluir nos
orçamentos  seguintes  verba  específica  para  o  custeio  da  criação  da  entidade  de  acolhimento  institucional
("abrigo") e para as adequadas instalações do Conselho Tutelar, o que aparentemente não fez desde o ano de
ajuizamento desta ação. 6. Recurso do Município improvido e do Ministério Público Estadual provido. (TJES;
APL-RN  0001603-59.2010.8.08.0067;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Carlos  Simões  Fonseca;  Julg.
01/07/2014; DJES 09/07/2014)


