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PRELIMINAR.  DESCUMPRIMENTO  DOS  TERMOS
DE ACÓRDÃO LAVRADO EM AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. INOCORRÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE VISITA
SEMANAL A SER REALIZADA PELO GENITOR DA
MENOR  IMPÚBERE CORROBORADA PELA JUÍZA
DE PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO DA PREFACIAL.

- Da observância detida do processo, verifico que a Magistra-
da determinou, na parte dispositiva da sentença guerreada, o
seguinte: “Ficam mantidos todos os deveres inerentes ao po-
der com relação ao pai, inclusive as obrigações alimentares
e o direito de visita já delineado no caderno processual”.

- Ora, quando a Juíza a quo estabelece como direito de visita
o já delineado no caderno processual, remete à última decisão
proferida  quanto  à  temática  em debate,  sendo,  portanto,  a
prolatada no julgamento do Agravo de Instrumento interposto
pelo genitor da infante.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE GUARDA JUDICIAL
MOVIDA  PELA  PROGENITORA.  MORTE  DA
GENITORA DA CRIANÇA. DISPUTA ENTRE A AVÓ
MATERNA E O PAI. OBEDIÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
MELHOR INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DA  PRIORIDADE  À
FAMÍLIA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. PÁRVULA
INSERIDA  DENTRO  DO  CONTEXTO  FAMILIAR
PRESENTE  NO  LAR  AVOENGO  DESDE  TENRA
IDADE. ALMEJO DA INFANTE NA PERMANÊNCIA
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DA  CONJUNTURA  ATUAL.  FATO  CORROROBADO  NO
ÚLTIMO  RELATO  PSICOSSOCIAL  FEITO  COM  A
MENINA QUANDO SE APRESENTOU PARA A OITIVA EM
JUÍZO. PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE EMOCIONAL
DA PESSOA  EM FASE EVOLUTIVA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM PROLATADO  PELO  JUÍZO  DE  ORIGEM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- A párvula possui a sua referência de família, com base no afeto e
cuidado, tendo construído o sentimento de segurança e solidez ne-
cessárias no lar avoengo, muito embora devote amor e carinho pelo
núcleo paternal.

- Da análise do conjunto probatório produzido no encarte processu-
al, em especial, nos termos dispostos no último relatório psicosso-
cial juntado às fls. 375/379, realizado no interregno correspondente
à oitiva da menor em Juízo, foi demonstrado o seu almejo na per-
manência da conjuntural atual, residindo, portanto, com a sua avó
materna na Cidade de Guarabira, sem deixar de manter o vínculo
com o seu genitor.

- Em decorrência da vontade expressada pela menor, bem assim da
razoabilidade a ser aplicada no caso concreto, não se apresenta jus-
to impor outra mudança em sua vida, retirando-a do seu lar, uma
vez que, após o falecimento de sua mãe, passou a vislumbrar sua
entidade familiar na avó materna. Entendimento contrário ensejaria
estado de insegurança desnecessário para a criança, desgastante e
incompatível com o seu desenvolvimento psíquico.

- Tem-se, como norte, a fim de preservar o bem-estar da infante e
evitar expô-la a situações de insegurança e instabilidade decorren-
tes da mudança de lar, manter a guarda nos moldes em que se en-
contra.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO APELO.

 RELATÓRIO

Maria das Graças Bezerra de Araújo, devidamente qualificada nos autos,  propôs
“Ação de Guarda Judicial c/c Tutela Antecipada” contra José Matheus da Silva Sousa, igualmente
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identificado, objetivando a guarda definitiva da sua neta, Ana Luiza Bezerra Florentino Sousa, em
virtude da morte, em data de 19 de abril de 2015, de sua filha, que era genitora daquela.

Nas  razões  da  exordial,  narrou  que  a  mãe  da  menor  impúbere  separou-se  do
demandado no ano de 2012, tendo este ido residir em Campina Grande, vindo aquele a ter apenas
contatos esporádicos com a criança, inclusive, havendo ambos constituído matrimônio com outrem.

A magistrada de base julgou procedente a pretensão autoral (fls. 407/410), levando
em consideração o melhor interesse da párvula, determinando a manutenção de todos os deveres
inerentes ao poder familiar com relação ao pai biológico, incluindo as obrigações alimentares e o
direito de visita já delineado no caderno processual.

Apelação Cível manejada pelo requerido às fls. 412/426, pugnando, preambularmen-
te, pelo cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento às fls. 300/302, que designou
a visita semanal da figura paterna, e não quinzenal, tendo alegado que o Juízo de origem não emitiu
qualquer pronunciamento.

Quanto ao mérito, apontou a prioridade da família natural, nos termos do art. 1.584,
§5º, da Lei 13.058/2014, informando que inexiste acusação de abandono, maus tratos, situação de
risco ou conduta que enseje óbice para a obtenção da guarda de sua filha.

Asseverou que, muito embora encontrar-se adaptada à Cidade que sempre morou,
qual seja, Guarabira (local onde reside a avó materna), não se presenciou rejeição da infante ao seu
contexto social e familiar em Campina Grande.

Defendeu que possui a estrutura necessária para arcar com as despesas de sua prole,
exercendo, ele e sua cônjuge, há mais de três anos, labor em empresas privadas, possuindo, portan-
to, renda fixa, além de amor, carinho, compromisso e disponibilidade inerentes ao núcleo parental,
constatados por intermédio dos depoimentos da progênita e dos estudos psicossociais realizados por
profissionais do Poder Judiciário.

Informou, ainda, que a sua esposa está grávida e que a sua filha terá, neste momento,
um irmão, com quem já possui elo familiar. Ao final, pontuou que a jurisprudência é firme no senti-
do de que a guarda do genitor apenas pode ser retirada caso haja alguma conduta desabonadora, o
que, alegou, não ocorreu no caso em tela. 

Contrarrazões  ofertadas às fls. 429/434.

Parecer  Ministerial  às  fls.  442/451,  opinando  pelo  desprovimento  do  apelo,
mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É o relatório.
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VOTO

→ DA PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO ACÓR-
DÃO LAVRADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESIGNAÇÃO DE VISITA SEMA-
NAL A SER REALIZADA PELO GENITOR DA MENOR IMPÚBERE. 

O promovido apontou a ausência de cumprimento da decisão proferida no Agravo de
Instrumento às fls. 300/302, que designou a visita semanal da figura paterna, e não quinzenal, tendo
alegado que o Juízo de origem não emitiu qualquer pronunciamento a respeito da matéria em ques-
tão.

Com relação às argumentações delineadas na súplica apelatória, vê-se que não mere-
cem prosperidade. 

Da observância detida do processo, verifico que a Magistrada determinou, na parte
dispositiva da sentença guerreada, o seguinte: “Ficam mantidos todos os deveres inerentes ao po-
der com relação ao pai, inclusive as obrigações alimentares e o direito de visita já delineado no
caderno processual”. 

Ora, quando a Juíza de primeiro grau estabelece como direito de visita o já delineado
no caderno processual, remete à última decisão proferida quanto à temática em debate, sendo, por-
tanto, a prolatada no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo genitor da infante.

O posicionamento do Ministério Público, esposado em seu parecer de fls. 442/451,
acerca do assunto em pauta, foi direcionado nesse sentido. Vejamos:

“(…) 

No que tange à preliminar de descumprimento dos termos do Acórdão la-
vrado no Agravo de Instrumento onde são partes as mesmas deste Apelo,
não há que se cuidar mais desta matéria, uma vez que aquela decisão se
sobrepôs a sentença de mérito que ora se analisa, na qual a regulamen-
tação da visitação paterna foi contemplada e será objeto do julgamento.
Portanto, entendemos prejudicada essa questão.

(…)

Por outro lado, a periodicidade da visitação paterna também deve ser
mantida, exercida  semanalmente,  aos finais de semana, possibilitando
um contato mais amiúde com o pai, com o fim de estreitar as relações
paternas, partilhando-se a companhia da criança durante as férias esco-
lares entre avó e pai ” - fls. 443 e 451.

Por tais razões, rejeito a prefacial ventilada.
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→ DO MÉRITO

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte através do apelo reside em aferir o
direito, ou não, do promovido à guarda de sua filha menor.

O  apelante  argumentou,  em  síntese,  que  não  existe  motivo  hábil  a  ensejar  a
permanência  da  criança  com  a  sua  avó  materna,  alegando  que  ele  reúne  todos  os  requisitos
necessários para tal intento.

Pois bem. É mister salientar que, nas questões que envolvem a guarda de menor, faz-
se imperiosa a priorização de seu bem-estar, de modo que deve ser deferida a sua custódia a quem
lhe  oferte  as  melhores  condições  de  suprir  as  necessidades  vitais  básicas  do  indivíduo  que  se
encontra em inconteste desenvolvimento.

Portanto, a solução da demanda em questão deve privilegiar o interesse da infante,
com  o  atendimento  ao  princípio  da  proteção  integral,  conforme  estabelece  o  artigo  227  da
Constituição Federal de 1988. Vejamos a redação do mencionado dispositivo:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à cri-
ança, 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.”

Corroborando a norma acima transcrita, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em
seu artigo 3º, assim determina:

“Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamen-
tais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades,  a  fim de lhes facultar  o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade.”

No tocante ao instituto da guarda, há previsão expressa no artigo 33, §§1º e 2º, do
ECA:

“Art. 33. A guarda obriga  à prestação de assistência material, moral e
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direi-
to de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser defe-
rida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção,
exceto no de adoção por estrangeiros.
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§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e
adoção,  para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual
dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação
para a prática de determinados atos.” - Grifos nossos.

Ora, da análise  dos autos, mostra-se de fácil vislumbre que a conjuntura demonstra-
da enquadra-se dentro da excepcionalidade prevista no Estatuto supracitado (ECA), diante do seu
caráter peculiar.

Tal constatação advém dos fatos trazidos ao conhecimento do Poder Judiciário por
ambas as partes, quais sejam: nascimento da criança no dia 15 de junho de 2009; separação dos seus
pais no início de 2012 e retorno imediato da genitora para a Cidade de Guarabira, local da residên-
cia da avó materna;  falecimento da mãe no dia 19 de abril de 2015; convívio amiúde entre a pro -
movente e sua neta, praticamente, desde os três anos de idade completos desta até os dias hodiernos;
acompanhamento da fase evolutiva da menina por interregno maior pela autora do que pelo pai;  in-
fante que já se encontra com 08 (oito) anos completos, perpassados, em quase toda a totalidade do
tempo, junto à promovente.

Desse modo, entendo que a párvula possui a sua referência de família, com base no
afeto e cuidado, tendo construído o sentimento de segurança e solidez necessárias no lar avoengo,
muito embora devote amor e carinho pelo núcleo paternal.

Outrossim, da análise do conjunto probatório produzido no encarte processual, em
especial, dos termos dispostos no último relatório psicossocial juntado às fls. 375/379, realizado no
interregno correspondente à oitiva da menor em Juízo, foi demonstrado o seu almejo em residir na
Cidade de Guarabira, junto com a avó materna, sem deixar de manter o vínculo com o seu genitor.

Em decorrência da vontade expressada pela menina, bem assim da razoabilidade a
ser aplicada no caso concreto, não se apresenta justo impor outra mudança em sua vida, retirando-a
do seu lar, uma vez que, após o falecimento de sua mãe, passou a vislumbrar sua entidade familiar
na avó materna. Entendimento contrário ensejaria estado de insegurança desnecessário para a crian-
ça, desgastante e incompatível com o seu desenvolvimento psíquico.

A par disso, mostra-se mais prudente manter a sentença que concedeu a guarda defi-
nitiva da criança à avó materna, porquanto a reforma de tal decisão poderia trazer sérios prejuízos à
evolução psicológica da infante, haja vista ter passado toda sua vida sob os cuidados da apelada.
Não há dúvidas que eventual modificação de lar ocasionaria consequências danosas ao seu equilí-
brio emocional.

Nesse sentido, trago à baila recentes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E ALIMEN-
TOS.  GUARDA PROVISÓRIA DE  MENOR  CONCEDIDA À  AVÓ
MATERNA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A
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MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL. DIMINUIÇÃO DOS ALI-
MENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. DE-
CISÃO DE RECONSIDERAÇÃO QUE MINOROU OS ALIMENTOS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- "A
orientação do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o
menor deve ser protegido de sucessivas e abruptas alterações em seu lar,
com vistas à proteção de sua estabilidade emocional" (AGRG na MC
21.782/RJ). 2- Inexistindo nos autos indícios de situações de evidente ris-
co para a menor e sendo a provisoriedade uma característica da decisão
liminar recorrida, devem ser evitadas alterações sucessivas na guarda
preliminarmente estabelecida, a fim de garantir estabilidade às relações
da criança, mostrando-se aconselhável a manutenção da situação fática
atual. 3- Em atenção ao binômio possibilidade/necessidade, ao art. 1.699
do CC e por compartilhar do mesmo entendimento esposado pelo Juízo a
quo na decisão de reconsideração, mantenho a redução dos alimentos
provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo. 4 - Recurso
parcialmente  conhecido  e  desprovido.”  (TJES;  AI  0000332-
85.2016.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva
de Almeida; Julg. 16/05/2016; DJES 30/05/2016) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE
MODIFICAÇÃO  DE  GUARDA.  INTERVENÇÃO  DE  TERCEIRO.
OPOSIÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA À AVÓ MATER-
NA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SITUA-
ÇÃO  QUE  MELHOR  ATENDE  OS  INTERESSES  DA CRIANÇA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A guarda provisória
deve ser concedida àquele que revela estar em melhores condições, nota-
damente  emocionais  e  estruturais,  de  contribuir,  efetivamente,  para o
bem estar do menor. A avó materna, que sempre exerceu a guarda de fato
do neto, em cuja companhia o menor tem demonstrado se sentir bem e
estar melhor adaptado,  reúne, por ora, as melhores condições para o
exercício  provisório da guarda.”  (TJMG; AI  1.0362.14.007547-8/001;
Rel. Des. Armando Freire; Julg. 26/05/2015; DJEMG 03/06/2015) 

“APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. DISPUTA ENTRE MÃE E AVÓ PA-
TERNA.  Diante do contexto probatório, impositivo que seja mantida a
guarda concedida à avó, como forma de preservar o melhor interesse do
infante, norte constitucional traçado em nosso ordenamento jurídico. Ne-
garam provimento. Unânime.” (TJRS; AC 0416021-54.2015.8.21.7000;
Lajeado;  Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Felipe  Brasil  Santos;
Julg. 04/02/2016; DJERS 15/02/2016) 

Desse modo, tem-se, como norte, a fim de preservar o bem-estar da menor e evitar
expô-la a situações de insegurança e instabilidade decorrentes da mudança de lar, manter a guarda
nos moldes em que se encontra.

Por fim, cabe ressaltar que a única pessoa prejudicada nessa contenda é a descenden-
te que, desde tenra idade, convive com a disputa de sua guarda pelos seus familiares. O impacto so-
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frido por ela é visível, tendo, na escuta judicial, apresentado sinais de cansaço, inerentes à conjuntu-
ra em epígrafe.

Com  essas  considerações,  REJEITO  A PRELIMINAR  E  DESPROVEJO  O
APELO, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

 
Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

 J/16
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