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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022384-47.2011.815.0011.
ORIGEM: 4ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria do Socorro Lima Fragoso.
ADVOGADO: Cristiano de Queiroz Costa.
APELADO: João Antônio de Sousa Filho e Sara Lima Fragoso.

EMENTA:  APELAÇÃO.  GUARDA DE CRIANÇA POSTULADA POR SUA 
AVÓ. PODER FAMILIAR REGULARMENTE EXERCIDO PELOS PAIS, COM 
QUEM  A  CRIANÇA  RESIDE.  INOCORRÊNCIA  DE  QUAISQUER  DAS 
HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO ART. 33  DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE GUARDA 
COM FINS EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIOS. DESPROVIMENTO.

Não é possível atribuir a guarda de criança  à sua avó se não ocorrentes quaisquer 
das hipóteses que autorizam a colocação nessa modalidade de família substituta e se 
o pedido foi formulado com fins meramente previdenciários. Inteligência do art. 33, 
§§  1ª  e  2º,  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Precedentes  do  Superior 
Tribunal de Justiça.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0022384-47.2011.815.0011,  em  que  figuram  como  partes  Maria  do 
Socorro Lima Fragoso, João Antônio de Sousa Filho e Sara Lima Fragoso.

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 Apelação e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Maria do Socorro Lima Fragoso, nos autos da Ação de Guarda por ela 
ajuizada  com o fim de  obter  a  guarda do  seu  neto,  João Guylherme Fragoso 
Sousa, em face dos genitores, João Antônio de Sousa Filho e Sara Lima Fragoso, 
interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Família da 
Comarca  de  Campina  Grande,  f.  77/79, que  julgou  improcedente  o  pedido por 
considerar que foi formulado com fins exclusivamente previdenciários.

Em suas razões,  f.  83/88, afirmou que a criança está sob seus cuidados 
desde o nascimento, que pretende obter a guarda para regularizar a situação de fato 
em que ela se encontra e que os pais dela estão desempregados, pelo que requereu a 
reforma da Sentença para que seja julgado procedente o pedido.

Os  Apelados  não  foram  intimados  para  contrarrazoar,  porquanto  foi 
decretada sua revelia, f. 25, e não constituíram advogados, f. 96.



A Procuradoria  de  Justiça,  f.  103/157,  pugnou  pelo  desprovimento  do 
Apelo, por considerar que o fato de a Apelante possuir melhores condições para 
criação do menor não é apto a gerar a perda ou a suspensão do poder familiar.

O Recurso é tempestivo, f. 81, e o preparo foi recolhido, f. 94.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Não  é  possível  atribuir  a  guarda  de  criança  aos  seus  avós  se  o  poder 
familiar vem sendo regularmente exercido pelos pais e se não ocorreram quaisquer 
das hipóteses que autorizam a colocação nessa modalidade de família substituta.

Nos termos do art. 33, §§ 1º e 2º, do Estatuto da Criança ou Adolescente1, a 
guarda destina-se tão somente a regularizar a posse de fato e a atender situações 
peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável.

Os avós integram a família extensa da criança, nos termos do art. 25, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente2, pelo que a natural relação de afeto e o fato 
eventual de serem quem supre suas necessidades  econômico-financeiras não são 
suficientes, por si sós, a autorizar a incidência do referido art. 33.

Ademais,  a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no 
sentido de que a guarda não pode ser deferida se estiver regular a situação do filho 
junto a seus pais e se requerida com fins meramente previdenciários.

Ilustrativamente:

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  DE  FAMÍLIA.  GUARDA  DE  MENOR. 
PRETENSÃO FORMULADA PELOS AVÓS PATERNOS. RECONHECIMENTO 
PELA CORTE DE ORIGEM DO EXERCÍCIO REGULAR DA GUARDA PELO 
PAI, QUE RESIDE COM O SEU FILHO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 7/STJ. 
FINALIDADE MERAMENTE PREVIDENCIÁRIA. INADMISSIBILIDADE.  1 – 
Pedido  de  guarda  formulado  pelos  avós  paternos  com  fins  meramente 
previdenciários. 2 – Reconhecimento pelas instâncias de origem da regularidade 
da situação da criança, que reside normalmente com seu pai. 3 – Tentativa de 
desvirtuamento do instituto da guarda regulado pelo art. 33, e seus parágrafos, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 4 – Doutrina e jurisprudência 
acerca  do  tema.  5  –  RECURSO  ESPECIAL  DESPROVIDO  (STJ,  REsp 
1297881/MG,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014).

1 Art.  33.  A guarda  obriga  a  prestação  de  assistência  material,  moral  e  educacional  à  criança  ou  
adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º A 
guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos 
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. § 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 atos determinados.

2 Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende 
para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os  
quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.



É  incontroverso  que  os  Apelados,  apesar  de  estarem  desempregados  e 
morando com a Apelante, convivem e mantêm relação familiar com a criança.

Embora  seja  a  Recorrente  quem  supre  as  necessidades  financeiras  da 
família, tal fato, mesmo que aliado ao afeto, não permite a colocação em família 
substituta, posto que é uma situação natural, decorrente da relação entre avó e neto, 
e não uma situação peculiar, nos termos do § 2º, do referido art. 33, que justificaria 
a incidência do instituto da guarda judicial.

Considerando que os argumentos contidos na Exordial e nas Razões giram 
em torno da atual situação de desemprego dos genitores do infante e da posição da 
Apelante como mantenedora da família, vê-se que o que se pretende é a obtenção 
futura de benefício previdenciário em favor dele, o que, isoladamente, também não 
autoriza a transferência dos direitos e obrigações decorrentes do poder familiar.

Posto isso, conhecida a Apelação, 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 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


