
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

16 de fevereiro de 2016

1ª Câmara Cível

Apelação - Nº 0000894-08.2010.8.12.0004 - Amambai
Relator – Exmo. Sr. Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante  : Jesus Topas da Silva 
Advogado  : Fernando Jorge Albuquerque Pissini 
Advogado  : Rodrigo Otaño Simões 
Apelada  : Jocimara Pereira Viana 
DPGE - 1ª Inst.: Marcelo Marinho da Silva

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA – 
MELHOR INTERESSE DO MENOR – PROTEÇÃO INTEGRAL – APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO LAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

A guarda deve ser definida principalmente com fundamento no 
princípio do melhor interesse do menor.

Em atenção ao princípio da continuidade do lar, para não prejudicar 
o desenvolvimento do infante obrigando-o a se adaptar a novo estilo de vida e meio 
social, não deve haver a modificação da guarda se restar comprovado que ambos os pais 
tem condições de exerce-la e que o menor está sob os cuidados de um dos genitores por 
longo período de tempo, sendo devidamente assistido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Campo Grande, 16 de fevereiro de 2016.

Des. Marcelo Câmara Rasslan - Relator
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R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Marcelo Câmara Rasslan.

Trata-de de recurso de apelação interposto por Jesus Topas da Silva, 
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de guarda 
cumulada com fixação de alimentos, contra si ajuizada por Jocimara Pereira Viana, e 
deferiu a guarda da filha para a apelada.

Alega que a precariedade em que a menor vive com sua genitora, ora 
apelada, não limita-se à condição financeira desta, mas, principalmente, a estrutura do 
imóvel em que residem, o qual não tem energia elétrica, água encanada, telhado, entre 
outros, sendo impossível tanto o crescimento saudável quanto o progresso educacional 
da adolescente.

Sustenta que "a personalidade, temperamento, e o modo de vida 
desregrados da apelada trazem sérios e desnecessários riscos para a sadia criação da 
menor" (f. 169), motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

Argumenta sobre a fragilidade do fundamento da sentença, uma vez 
que, nos dias atuais, não se pode presumir que a convivência com a mãe seja melhor 
para o saudável crescimento da criança, devendo ser feita minuciosa análise quanto as 
condições de desenvolvimento oferecidas por cada um dos pais, para, assim, definir a 
custódia do menor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação para que 
seja integralmente reformada a sentença combatida e sejam julgados improcedentes os 
pedidos formulados na inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (f. 178-85) refutando as 
alegações recursais e pleiteando o não provimento do recurso, com a manutenção in 
totum da decisão de primeiro grau.

Manifestação do Ministério Público ás f. 191-4, opinando pelo não 
provimento do recurso, uma vez que a alteração da guarda e do meio social pode 
prejudicar o desenvolvimento da menor.

V O T O

O Sr. Des. Marcelo Câmara Rasslan. (Relator)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jesus Topas da Silva, 
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de guarda 
cumulada com pedido de alimentos, contra si ajuizada por Jocimara Pereira Viana.

O caso dos autos cinge-se à guarda da menor Jociane Viana da Silva, 
hoje com 15 anos de idade, que a sentença combatida determinou ficasse com a 
genitora, ora apelada,  Jocimara Pereira Viana.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da decisão de primeiro 
grau para que a tutela de sua filha seja a si concedida, visto que pode lhe oferecer 
melhores condições de moradia e, consequentemente, de qualidade de vida, saúde e 
educação.
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Às f. 191-4, o Ministério Público opinou pelo não provimento do 
presente recurso, sustentando que "em atendimento aos princípios do melhor interesse 
da adolescente, da manutenção do lar, da dignidade da pessoa humana e da proteção 
integral, considerando que a apelada possui condições  de exercer a guarda da filha, 
merece ser mantida a sentença".

Como cediço, nas questões relacionadas a guarda deve ser 
observado, principalmente, o interesse do menor, levando-se em consideração as 
condições de desenvolvimento físico, emocional e intelectual oferecidas por aquele que 
pretende mante-lo sob sua tutela.

Portanto, não há que se falar em  preferência para a mãe ou pai.

Nesse sentido:

Direito de Família. Recurso especial. Pedido de guarda de menor 
formulado pelo pai em face da mãe. Melhores condições. Prevalência do 
interesse da criança. - Impõe-se, relativamente aos processos que envolvam 
interesse de menor, a predominância da diretriz legal lançada pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA, de proteção integral à criança e ao 
adolescente como pessoa humana em desenvolvimento e como sujeito de 
direitos civis, humanos e sociais, garantidos, originariamente, na 
Constituição Federal – CF. Devem, pois, as decisões que afetem a criança 
ou o adolescente em sua subjetividade, necessariamente, pautar-se na 
premissa básica de prevalência dos interesses do menor. - Nos processos 
em que se litiga pela guarda de menor, não se atrela a temática ao direito 
da mãe ou do pai, ou ainda de outro familiar, mas sim, e sobretudo, ao 
direito da criança a uma estrutura familiar que lhe confira segurança e 
todos os elementos necessários a um crescimento equilibrado. - Sob a 
ótica do interesse superior da criança, é preferível ao bem estar do menor, 
sempre que possível, o convívio harmônico com a família – tanto materna, 
quanto paterna. - Se a conduta da mãe, nos termos do traçado probatório 
delineado pelo Tribunal de origem, denota plenas condições de promover o 
sustento, a guarda, a educação do menor, bem assim, assegurar a 
efetivação de seus direitos e facultar seu desenvolvimento físico, intelectual, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, com 
todo o amor, carinho e zelo inerentes à relação materno-filial, deve-lhe ser 
atribuída a guarda da filha, porquanto revela melhores condições para 
exercê-la, conforme dispõe o art. 1.584 do CC/02. - Melhores condições 
para o exercício da guarda de menor, na acepção jurídica do termo, 
evidencia não só o aparelhamento econômico daquele que se pretende 
guardião do menor, mas, acima de tudo, o atendimento ao melhor interesse 
da criança, nos sentido mais completo alcançável. - Contrapõe-se à 
proibição de se reexaminar provas em sede de recurso especial, rever a 
conclusão do Tribunal de origem, que repousa na adequação dos fatos 
analisados à lei aplicada. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp 916350/RN – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy 
Andrighi – Julgado em 11/03/2008 – Publicado em 26/03/2008 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. 
ALIENAÇÃO PARENTAL. DEFERIMENTO DA GUARDA AO GENITOR. 
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INTERESSE DO MENOR. A guarda deve atender, primordialmente, ao 
interesse do menor. Verificado que o menor sofre com os conflitos 
provocados pelos genitores e que houve atos de alienação parental 
objetivando afastar o menino do contato paterno, deve ser mantida a 
sentença que alterou a guarda em favor do genitor, que, segundo laudo 
social, possui condições para tanto. Apelação desprovida. 

(TJ-RS - AC: 70063718381 RS , Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data 
de Julgamento: 27/05/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 01/06/2015 - destaquei).

DIREITO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE GUARDA. 
GENITORA COM MELHORES CONDIÇÕES. PROTEÇÃO INTEGRAL. 
GUARDA UNILATERAL. DIREITO DE INTERESSE SUPERIOR DO 
MENOR. I. A guarda dos filhos poderá ser unilateral, se atribuída a um só 
dos genitores ou a alguém que o substitua, ou compartilhada, quando se 
imputa a ambos os pais a responsabilização conjunta e o exercício dos 
direitos e deveres concernentes ao poder familiar. A escolha por uma ou 
outra, seja por ato consensual dos genitores, seja por determinação 
judicial, observará o melhor interesse do menor. II. Uma vez decretada, a 
guarda pode ser revista a qualquer tempo. Contudo, a modificação da 
situação fática na vida do menor deve ser medida excepcional, sendo 
possível apenas quando plenamente comprovados motivos relevantes. III. 
Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF - APC: 20131010096672  , Relator: JOSÉ DIVINO DE 
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2015, 6.ª Turma Cível, Data de 
Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2015 . P. 204 - destaquei).

Conforme se extrai dos autos, foram realizados estudos psicossociais 
com ambas as partes (f. 102-5 e 111-21), nos quais os profissionais concluíram que 
nenhum deles apresenta qualquer óbice de natureza intelectual ou emocional ao 
exercício da guarda da menor.

Neste ponto, cumpre ressaltar que a infante mora com a mãe há mais 
de 5 anos e que esta proporciona, no limite de suas possibilidades, condições para seu 
desenvolvimento físico e intelectual, sendo que frequenta escola regularmente bem 
como participa de atividades da igreja (f. 117).

Da mesma forma, o genitor, ora apelante, nunca manifestou interesse 
na vida da menor, vindo a pleitear a guarda desta somente após o ajuizamento da 
presente ação. 

Tanto é verdade que, consoante se verifica no processo, a apelada 
não conhecia o paradeiro do apelante e entre a expedição do mandado de citação (f. 10) 
e a efetiva localização do apelante transcorreram quase 3 anos (f. 37), o que leva a 
concluir que este sequer recebia ou visitava sua filha.

Outrossim, muito embora a estrutura física proporcionada pela 
genitora seja precária, restou demonstrado nos autos que esta não permanece inerte 
diante da situação, trabalha e está inscrita em programa social que proporciona auxílio 
financeiro, ou seja, busca melhores condições de vida para si e sua filha.

Ademais, como a menor já reside com a mãe há mais de 5 anos, é 
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certo que está habituada ao estilo de vida e meio social, sendo que a mudança pode vir a 
prejudicar seu desenvolvimento.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. 
PRIORIDADE AO INTERESSE DO MENOR. PARIDADE DE CONDIÇÕES 
ENTRE OS PAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA CONTINUIDADE DO LAR. NÃO MODIFICAÇÃO DA  GUARDA. 
RECURSO NÃO PROVIDO. Nos processos em que se litiga pela guarda de 
menor, não se atrela a temática ao direito da mãe ou do pai, ou ainda de 
outro familiar, mas sim, e sobretudo, ao direito da criança a uma estrutura 
familiar que lhe confira segurança e todos os elementos necessários a um 
crescimento equilibrado. ” (stj, RESP 916350/rn). Se ambos os pais 
possuem condições econômicas, psicológicas e sociais de exercerem 
a guarda do menor, não deve haver mudança dessa guarda, em respeito 
ao princípio dacontinuidade do lar, porquanto não é possível concordar 
com a retirada da criança do lar atual, ao qual já está adaptada, para 
impor a ela nova adaptação de vida. 

(TJMS; APL 0010078-60.2011.8.12.0001; Campo Grande; Quarta 
Câmara Cível; Rel. Des. Josué de Oliveira; DJMS 02/04/2014; p. 51 - 
destaquei).

Além disso, de acordo com o relatório social (f. 11-21), a doença que 
acomete a apelada não é incapacitante e está tendo o devido acompanhamento médico, 
não ensejando, assim, óbice ao exercício da guarda.

Do mesmo modo, conforme bem salientado pelo parquet (f. 191-4), 
o boletim de ocorrência n.º 137/2012 (f. 58-9) não é suficiente à comprovação das 
alegações do apelado, porquanto "o denunciante manifestou expressamente a sua 
intenção em não exercer o seu direito de representação contra a apelada (f. 64). 
Outrossim, ainda que o denunciante não tivesse se manifestado neste sentido, entende-
se que se valer desta contenda sem dar oportunidade para a apelada se manifestar, 
feriria o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5.º, LVII, 
da Constituição Federal" (f. 193).

Sendo assim, considerando que não há impedimentos de qualquer 
natureza bem como que a infante está devidamente assistida e já reside com sua mãe há 
mais de 5 anos, estando habituada ao meio social em que convive, acertada a decisão do 
magistrado singular.

Ante o exposto, conheço e, no entanto, nego provimento ao presente 
recurso de apelação, com a manutenção in totum da sentença vergastada.
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D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Sérgio Fernandes Martins

Relator, o Exmo. Sr. Des. Marcelo Câmara Rasslan.

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. Marcelo Câmara 
Rasslan, Des. Divoncir Schreiner Maran e Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges.

Campo Grande, 16 de fevereiro de 2016.
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