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REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  CONSELHOS  TUTELARES.
PROBLEMAS  NA  ESTRUTURA  FÍSICA  E  FALTA  DE
EQUIPAMENTOS  MOBILIÁRIOS.  COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CASO
DE  OMISSÃO  ILEGAL.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM  REPERCUSSÃO  GERAL (RE
592581/RS).  INOPONIBILIDADE  DA  RESERVA  DO
POSSÍVEL,  SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE
ORÇAMENTÁRIA.  PROTEÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
PRIORIDADE ABSOLUTA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL
DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE  –  ART.  227  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  E  ART.  4º  DO  ECA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIOS. 

- “(…)  dever da família,  da sociedade e do Estado assegurar à
criança  e  ao  adolescente,  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”.
(Art. 227 da CF/88) (Destaquei!)

-  “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 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a)  primazia  de  receber  proteção  e  socorro  em  quaisquer
circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
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 relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas; 
d)  destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  nas  áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.” 
(Art. 4º do ECA) (Destaquei!)

-  “REPERCUSSÃO  GERAL.  RECURSO  DO  MPE  CONTRA
ACÓRDÃO  DO  TJRS.  REFORMA  DE  SENTENÇA  QUE
DETERMINAVA  A  EXECUÇÃO  DE  OBRAS  NA  CASA  DO
ALBERGADO  DE  URUGUAIANA.  ALEGADA  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES  E
DESBORDAMENTO  DOS  LIMITES  DA  RESERVA  DO
POSSÍVEL.  INOCORRÊNCIA.  DECISÃO  QUE  CONSIDEROU
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS
PROGRAMÁTICAS.  INADMISSIBILIDADE.  PRECEITOS  QUE
TÊM  EFICÁCIA  PLENA  E  APLICABIILIDADE  IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E
ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA
PESSOA  HUMANA.  OBSERVÂNCIA,  ADEMAIS,  DO
POSTULADO  DA  INAFASTABILIDADE  DA  JURISDIÇÃO.
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO  PARA  MANTER  A
SENTENÇA  CASSADA  PELO  TRIBUNAL.  I  -  É  lícito  ao
Judiciário  impor  à  Administração  Pública  obrigação  de  fazer,
consistente  na  promoção  de  medidas  ou  na  execução  de  obras
emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da
dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar
o  respeito  à  integridade  física  e  moral  dos  detentos,  em
observância  ao  art.  5º,  XLIX,  da  Constituição  Federal.  IV  -
Impossibilidade  de  opor-se  à  sentença  de  primeiro  grau  o
argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos
poderes.  V  -  Recurso  conhecido  e  provido.
(STF  -  RE  592581,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/08/2015,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -
MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

- “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM  AGRAVO.  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  CRIANÇA  E  ADOLESCENTE.  CONSELHO
TUTELAR. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E
PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O
poder judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que
a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos
constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso
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configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto
no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário
não se  presta  para  o  reexame do conjunto  fático-probatório  da
causa. Incidência da Súmula nº 279/stf. 3. Agravo regimental não
provido. (STF; ARE 827568; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg.
15/03/2016; DJE 16/05/2016; Pág. 71) Destaquei!

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, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  REMESSA  NECESSÁRIA  e  APELAÇÕES  CÍVEIS,  interpostas,
respectivamente,  pelo  MUNICÍPIO  DE  BAYEUX  (fls.  244/249)  e  pelo  MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA (fls.  258/268), em face  de  Sentença  (fls.  240/243v)
proferida pelo Juízo 4ª Vara da Comarca de Bayeux que, no bojo de uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,  judicializada  pelo  segundo apelante  em
desfavor do primeiro, julgou PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial nos seguintes termos:

 
“Isto posto e tudo mais que dos autos constam e princípios de direito
aplicáveis à espécie  julgo procedente o pedido e faço com base no
art. 487, I do CPC c/c art. 129, inciso III da CF para determinar ao
demandado que no prazo de até 180 (centro e oitenta) dias adote as
providências  abaixo relacionadas para corrigir  as  deficiências  das
estruturas físicas e mobiliárias dos Conselhos Tutelares de Bayeux-
PB, abaixo especificadas:  Conselho Tutelar I: providenciar a troca
das telhas da coberta; providenciar a manutenção da laje do prédio;
contratação de serviço de internet mais ágil; proceder a aquisição de
impressoras  e  manutenção  dos  cartuchos  de  tintas  já  existentes;
proceder a compra de 02 (dois) armários; 02 (dois) gavetários; 02
(duas) estantes; 02 (dois) ar condicionados; 01 (um) gela-água; um
aparelho de som; além da assinatura de materiais socioeducativos.
Com relação ao Conselho Tutelar  II: providenciar  a mudança da
sede para um imóvel situado na sua circunscrição de fácil  acesso;
providenciar  a  compra  de  um  aparelho  de  som  e  assinatura  de
materiais socioeducativos; proceder a fixação de placa identificadora
do equipamento público – Conselho Tutelar; providenciar aquisição
de  toners  de  tinta  para  impressoras,  bem  como  proceder  a
manutenção  das  mesmas,  além  de  disponibilizar  automóveis,
devidamente abastecidos e identificados com logomarcas específicas
do Conselho Tutelar, bem como a manutenção periódica dos mesmos,
sob  pena  de  fixação  de  multa  pessoal  contra  o  Gestor,  além  do
bloqueio  da  quantia  necessária  para  realização  dos  serviços,
extração de cópias com remessa ao MP para providências legais.”
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Em suas razões recursais  (fls.  244/249), a  municipalidade aduziu,  em síntese,  que tem
envidado esforços para solucionar os problemas identificados nos Conselhos Tutelares, mas, em
virtude do princípio da legalidade, não pode realizar despesas sem a prévia dotação orçamentária.

O representante  do  Ministério  Público,  por  sua  vez, ofertou  contrarrazões,  suscitando,
preliminarmente, a intempestividade da irresignação do ente público. No mérito, refutou os termos
do apelo e pugnou por seu desprovimento - fls. 254/257.  

Em seguida, o  Parquet manejou Apelação Cível, insurgindo-se contra o prazo fixado em
Sentença para cumprimento da condenação, requerendo tenha esta eficácia imediata (fls. 258/268).

Contrarrazões do Município aos termos do Recurso da parte adversa (fls. 270/275).

Instada  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  opinou  pela  rejeição  da  preliminar  de
intempestividade, desprovimento do recurso do município e provimento parcial da irresignação do
órgão ministerial, apenas para reduzir o prazo de cumprimentos das obrigações para 30 (trinta) dias
– fls. 288/299. 

É o relatório. 

VOTO.

DA PREFACIAL DE INTEMPESTIVIDADE:

Não encontra amparo jurídico a alegação de intempestividade suscitada pelo representante
do Parquet. Explico. 

Sustentando o argumento, aduziu-se que, após a sentença, o município realizou carga dos
autos  em 04/07/2017,  de  forma  que  seu  prazo  para  apelar  se  esgotou  em 03/08/2017,  mesmo
considerando o cômputo dobrado de que desfruta a Fazenda Pública.

Entretanto,  o  entendimento não prevalece,  tendo em vista  que,  considerando-se que os
prazos  processuais  após  a  vigência  do  NCPC passaram a  ser  contados  em dias  úteis,  o  lapso
temporal para o 1º recorrente esgotou-se apenas em 22/08/2017, dias após o manejo do recurso,
realizado em 15/08/2017.

Dessa forma, rejeito a preliminar de intempestividade.

DO MÉRITO:

Cinge-se o caso em reexame de decisão nos atos de Ação Civil  Pública ajuizada pelo
Ministério Público da Paraíba em face do Município de Bayeux, objetivando a condenação do ente
promovido  na  obrigação  de  fazer  consistente  no  fornecimento  das  condições  para  o  correto  e
adequado funcionamento dos Conselhos Tutelares daquela Municipalidade. 

Preambularmente,  consigno  que,  conforme  unânime  orientação  jurisprudencial,  é
permitido ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública
adote  medidas  voltadas  à  garantia  de  normas  constitucionais  elevadas  à  categoria  de  direito
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fundamental, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

O  Supremo Tribunal Federal adotou,  quando do julgamento de caso análogo ao dos
autos, a mesma orientação interpretativa. Veja-se:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
AGRAVO.  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
CRIANÇA  E  ADOLESCENTE.  CONSELHO  TUTELAR.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.
NÃO  OCORRÊNCIA. FATOS  E  PROVAS.  REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.  O  poder  judiciário,  em
situações excepcionais, pode determinar que a administração pública
adote  medidas  assecuratórias  de  direitos  constitucionalmente
reconhecidos  como  essenciais,  sem  que  isso  configure  violação  do
princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição
Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do
conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/stf. 3.
Agravo regimental  não provido.  (STF; ARE 827568;  Segunda Turma;
Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 15/03/2016; DJE 16/05/2016; Pág. 71)

Na verdade, o paradigma percursor da legitimidade do judiciário imiscuir-se em situações
de flagrante omissão ilegal veio com o julgamento da repercussão geral abaixo ementada:

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO
DO  TJRS.  REFORMA  DE  SENTENÇA  QUE  DETERMINAVA  A
EXECUÇÃO  DE  OBRAS  NA  CASA  DO  ALBERGADO  DE
URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA
DO  POSSÍVEL.  INOCORRÊNCIA.  DECISÃO  QUE  CONSIDEROU
DIREITOS  CONSTITUCIONAIS  DE  PRESOS  MERAS  NORMAS
PROGRAMÁTICAS.  INADMISSIBILIDADE.  PRECEITOS  QUE  TÊM
EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO
JUDICIAL  QUE  SE  MOSTRA  NECESSÁRIA  E  ADEQUADA  PARA
PRESERVAR  O  VALOR  FUNDAMENTAL  DA  PESSOA  HUMANA.
OBSERVÂNCIA,  ADEMAIS,  DO  POSTULADO  DA
INAFASTABILIDADE  DA JURISDIÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de
fazer,  consistente  na  promoção de  medidas  ou  na  execução de  obras
emergenciais  em  estabelecimentos  prisionais.  II  -  Supremacia  da
dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III -
Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito
à integridade física e moral  dos  detentos,  em observância ao art.  5º,
XLIX,  da  Constituição  Federal.  IV  -  Impossibilidade  de  opor-se  à
sentença  de  primeiro  grau  o  argumento  da  reserva  do  possível  ou
princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.
(STF - RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016
PUBLIC 01-02-2016)
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Outros tribunais pátrios também já adotaram a mesma postura:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA MOVIDA PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  OBRIGAR  O  ESTADO  A  REALIZAR
OBRAS  EMERGENCIAIS  DE  REFORMA  EM  PRÉDIO  DE  ESCOLA
PÚBLICA.  POSSIBILIDADE  DE  INTERVENÇÃO  DO  JUDICIÁRIO.
AUSÊNCIA  DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS
PODERES.  TEORIA DA RESERVA DO  POSSÍVEL.  PREVALÊNCIA DO
DIREITO  FUNDAMENTAL  À  INCOLUMIDADE. PRAZO  PARA
CUMPRIMENTO  DA OBRIGAÇÃO  ADEQUADO  E  PROPORCIONAL (120
DIAS).  ASTREINTE. EXORBITÂNCIA NO ARBITRAMENTO. REDUÇÃO AO
PATAMAR  DE  R$  200,00  (DUZENTOS  REAIS)  POR  DIA.  DECISÃO
REFORMADA NESTE PONTO. Recurso parcialmente provido. - "não ofende o
princípio da separação dos poderes  a intervenção judicial  para compelir os
órgãos  da  administração  a  cumprir  a  obrigação  constitucional  e  legal  de
realizar  obras  de  reforma  em  prédio  de  escola  estadual,  em  razão  da
precariedade das instalações,  para reforçar a segurança,  eliminar os  riscos
para  alunos  e  demais  usuários  e  propiciar  adequado  espaço  físico  para  o
desenvolvimento  do  ensino público  de  qualidade" (TJSC.  Apelação  cível  n.
2013.  005627-2,  de sombrio,  Rel.  Des.  Jaime ramos,  j.  31.5.2013).-  "a mais
disso,  "a cláusula da  reserva  do  possível.  Que não pode ser  invocada,  pelo
poder  público,  com  o  propósito  de  fraudar,  de  frustrar  e  de  inviabilizar  a
implementação  de  políticas  públicas  definidas  na  própria  constituição.
Encontra  insuperável  limitação  na  garantia  constitucional  do  mínimo
existencial,  que  representa,  no  contexto  de  nosso  ordenamento  positivo,
emanação  direta  do  postulado  da  essencial  dignidade  da  pessoa  humana.
Doutrina.  Precedentes.  ’ (STJ.  Agravo em recurso extraordinário n.  639337,
Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  j.  Em 23.8.2011)  [...]"  (agravo  de  instrumento  n.
0151452- 92.2015.8.24.0000, de palhoça, Rel. Des. João Henrique blasi, j. 11-
10-  2016).-  a  despeito  do  caráter  inibitório  da  astreinte,  cuja  finalidade
sabidamente é dar efetiva concretude a um comando judicial, é certo, contudo,
que o seu valor deve orientar-se pela proporcionalidade e pela razoabilidade.
(TJSC; AI 4004525-55.2016.8.24.0000; Xanxerê; Segunda Câmara de Direito
Público; Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; DJSC 12/12/2016; Pag. 221)
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  NÃO  APLICAÇÃO  DO
CPC/2015. SENTENÇA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DIREITO À EDUCAÇÃO.
IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA FUNCIONAMENTO
NAS  CONDIÇÕES  IDEIAIS  DA  ESCOLA  ESTADUAL  LOURIVAL
FONTES. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E
INGERÊNCIA  DO  PODER  JUDICIÁRIO  NO  MÉRITO  DO  ATO
ADMINISTRATIVO.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  TEORIA  DO  MÍNIMO
EXISTENCIAL.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
SEPARAÇÃO  DOS  PODERES  E  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL.  NÃO
RECONHECIDAS. ATIVISMO  JUDICIAL.  DECISÃO  JUDICIAL  QUE
DETERMINA AO PODER EXECUTIVO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS.  PRAZO RAZOÁVEL.  APELO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1.
Sendo a sentença proferida sob a égide do CPC/73, devem as disposições deste
Código serem aplicadas  ao presente  caso.  ,  2.  O STF, o STJ e  o TJ/SE já
firmaram  o  entendimento  de  que  é  possível  ao  Judiciário,  em  situações
excepcionais,  determinar  ao  Poder  Executivo  a  implementação de  políticas
públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do
direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio
da separação dos Poderes, pois a educação, por ser um direito de todos e dever
do Estado (art. 205, da CRFB/88), deve ser prestada de forma eficiente. 3. Não
se pode admitir que o Estado se exima da sua obrigação de fazer perante a
coletividade,  alegando  a  Teoria  da  Reserva  do  possível,  a  qual  possui
eminentemente caráter financeiro, não podendo esta sobrepor-se aos direitos
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fundamentais à vida, à saúde e à educação. Precedentes jurisprudenciais. 4.
Quanto ao pleito de dilação do prazo para cumprimento, essencial observar que
a ação foi ajuizada em dezembro de 2013, sendo a tutela concedida no mesmo
mês.  A sentença está datada de maio de  2014.  Desse  modo,  qualquer prazo
concedido já teria sido extrapolado e à mingua de imposição de penalidade de
multa  imediata.  Assim,  torna-se  desnecessário  dilatar  o  prazo  de  30  dias
concedido  na  sentença  para  as  providências  determinadas.  5.  Recurso
conhecido  e  desprovido.  Manutenção  incólume  da  sentença.  (TJSE;  AC
201400815448;  Ac.  22810/2016;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Alberto
Romeu Gouvei Aleite; Julg. 28/11/2016; DJSE 01/12/2016)

Esta Corte Tabajarina igualmente decidiu, in verbis:

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSSUAL  CIVIL.  REEXAME  NECESSÁRIO.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ESCOLA  PÚBLICA.  NECESSIDADE  DE
REFORMA.  PRECARIEDADE.  ESTRUTURA NÃO  ADEQUADA PARA
ATENDIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. NORMA DE EFI
CÁCIA PLENA E IMEDIATA. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA.
NÃO VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.  MANUTENÇÃO DA
R.  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  É  INCONCEBÍVEL  QUE  ENTES
PÚBLICOS SE ESQUIVEM DE FORNECER MEIOS E INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS  À  GARANTIR  DIREITO  FUNDAMENTAL  À
EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  (...).  VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. (...). 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais,
pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias
de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso
confi  gure  violação  do  princípio  da  separação  de  poderes. 3.  Agravo
regimental  não  provido”.  (STF.  RE  417408  AgR,  Relator  (a):  Min.  DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/12, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-081  DIVULG  25-04-12  PUBLIC  26-04-12).  (TJPB;  RN  0003485-
14.2012.815.0351; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Abraham
Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 08/11/2016; Pág. 12)

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 contemplou a doutrina da proteção integral,
segundo a qual são resguardados às crianças e aos adolescentes, à vista da peculiar condição de
pessoas em fase de desenvolvimento biopsicossocial, direitos e garantias específicos, além daqueles
que são a todos assegurados.

Nessa linha de cognição é que o art. 227 da Carta Magna preconiza, em seu caput, ser:

 “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente,  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”.
(Destaquei!)

Igual sentido é a exegese do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder  público  assegurar,  com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos
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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 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância
pública;
c)  preferência  na  formulação  e  na  execução  das  políticas  sociais
públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com a proteção à infância e à juventude.” (Destaquei!)

Esse  dever  de  proteger  integralmente,  e  com  absoluta  prioridade,  os  interesses
infantojuvenis engloba, sem dúvida, a obrigação dos corresponsáveis, nomeadamente o Estado, de
adotar medidas que os afastem de todas as formas de risco.

Já  sob  o  aspecto  relativo  ao  Conselho  Tutelar,  incumbe  à  Municipalidade,  por
determinação  legal,  a  criação,  instalação,  e  ainda,  a  responsabilidade  por  prover  o  regular
funcionamento do Conselho Tutelar. 

Veja-se o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art.  131.  O Conselho Tutelar  é  órgão permanente  e  autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.
Art.  132.   Em cada Município e em cada Região Administrativa do
Distrito  Federal  haverá,  no mínimo,  1  (um) Conselho Tutelar  como
órgão  integrante  da  administração  pública  local,  composto  de  5
(cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4
(quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo
de escolha.
Art. 134.  Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário
de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração
dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a:
I - cobertura previdenciária;
II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do
valor da remuneração mensal;
III - licença-maternidade;
IV - licença-paternidade;
V - gratificação natalina.
Parágrafo  único.   Constará  da lei  orçamentária municipal  e  da do
Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento
do  Conselho  Tutelar  e  à  remuneração  e  formação  continuada  dos
conselheiros tutelares.

Nesse aspecto, acostume aos fundamentos do Parecer Ministerial:

“Desta forma, às crianças e adolescentes do Município de Bayeux
é  assegurado o  direito  de  contar  com um Conselho Tutelar  –
órgão encarregado pela sociedade de zelar por seus interesses –
em pleno funcionamento,  não podendo o Município valer-se de
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desculpas desarrazoadas para negligenciar seu dever legal.

Assim, quanto à imaginada existência de vedação à realização de
despesa  que  exceda  o  crédito  orçamentário  anual  ou  ainda  de
incidência  da  teoria  da  reserva  do  possível,  tem-se  que  tais
argumentações não merecem nenhuma acolhida. O Município, a
pretexto de outros interesses, não pode se escusar de cumprir suas
obrigações  constitucionais  todas  as  vezes  que  lhe  forem
requisitadas a execução daquelas de índole fundamental – no caso
o  acesso  das  crianças  e  adolescentes  a  um  Conselho  Tutelar
funcional e adequado, capaz de ofertar o bom andamento de suas
funções regulares –, seja na esfera administrativa ou judicial, pois
os direitos da criança e do adolescente devem ser assegurados com
absoluta  prioridade,  nos  termos  do  já  mencionado  art.  227  da
Constituição Federal.

(...)

No caso concreto, analisando-se as provas encartadas, vê-se que
foram  juntados  às  fls.  188/189  e  200/2002  os  ofícios  de  nº
026/2017,  717/2016  e  293/2017,  os  quais  indicam  a
disponibilização de pessoal ao Conselho Tutelar, com profissionais
Psicólogos, Assistentes Sociais, Vigilantes e outros.

Em relação às instalações físicas, o Conselho tutelar de Bayeux
Setor I informou a necessidade de 02 gaveteiros, 02 armários, 02
estantes,  02  ar  condicionados e  um Gela  água (fls.  188).  Além
disso, embora em Certidão o Oficial de Justiça às fls.192 conste
que o imóvel  utilizado como sede deste  Conselho está em boas
condições, inspeção do Ministério Público (fls. 229/220) aponta o
contrário, indicando necessidade de muitos reparos e a existência
de diversas infiltrações, causando pane nos equipamentos e risco
de  incêndio.  Além  disso,  constata-se  a  falta  de  materiais  de
expediente.

Certidão  do  Meirinho  (fls.  195)  indica  que  o  Conselho  Tutelar
Setor II não possui placa de identificação e está em más condições
de  conservação.  Ademais,  o  Parquet  em  inspeção  revelou  a
ausência  de  disponibilização  de  carros,  necessários  para  o
desempenho das funções dos Conselheiros.”
(Parecer às fls. 295/298)

Por sua vez, quanto ao apelo do Ministério Público, vê-se que a insurgência diz respeito,
tão somente, ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias concedido pelo juízo a quo para o cumprimento
das obrigações determinadas na decisão.

Com  as  devidas  vênias,  a  veneranda  sentença  não  merece  reforma,  uma  vez  que  se
observou, com razoabilidade, lapso de tempo proporcional ao montante obrigacional. 
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Por todo o exposto, REJEITO a preliminar de intempestividade do recurso do município,
para  NEGAR  PROVIMENTO a  todas  as  irresignações,  bem  como  à  remessa  necessária,
mantendo, assim, irretocável a sentença, ressaltando que o prazo assinalado de 180 (dias), deve ser
contado a partir da publicação da decisão de primeiro grau. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram do
julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo. Des. Leandro dos
Santos, a Exma. Desª. 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 Cível “Desembargador Mário Moacyr  Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/11/R05
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