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2015/Cível

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DO FILHO DO
CASAL. 

 
A vontade do filho adolescente não deve ser o elemento único e exclusivo
para definição da guarda, ainda mais em faixa etária em que é natural a
contestação quanto à hierarquia dos pais e responsáveis, além do que, o
ambiente emocional tenso, decorrente da ruptura do relacionamento dos
genitores, também é empecilho na emissão de opinião livre e
desembaraçada do menor. 

 
Situação em que a vontade do filho deve ser analisada com parcimônia e
no cotejo com outros elementos de cognição, devendo eventual alteração
da guarda provisória ser operada com base em um contexto probatório
mais amplo. 

 
NEGARAM PROVIMENTO. 

 
Agravo de Instrumento Oitava Câmara Cível
Nº 70063571236 (N° CNJ: 0042501-
37.2015.8.21.7000)

Comarca de Passo
Fundo

J.C.B.F.

..

AGRAVANTE

F.S.
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AGRAVADO
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ACÓRDÃO

 
 
           Vistos, relatados e discutidos os autos.

           Acordam os Magistrados integrantes da Oitava Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo de
instrumento.

           Custas na forma da lei.

           Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores
Des. Luiz Felipe Brasil Santos (Presidente) e Des. Alzir Felippe Schmitz.

           Porto Alegre, 23 de abril de 2015. 
  

 
DR. JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA ECKERT,

Relator.

 

RELATÓRIO

Dr. José Pedro de Oliveira Eckert (RELATOR)

           Trata-se de ação declaratória de união estável, ajuizada na Comarca de
Passo Fundo, por FABIANA contra JOAQUIM, onde se discute a guarda do
filho adolescente do casal.

           A decisão ora agravada, proferida em audiência, deferiu a guarda
provisória do menor, em favor da genitora, que recém estabeleceu domicílio em
Passo Fundo, logo após o rompimento da relação do casal.

           Agravou de instrumento o pai. Informou que, em meados de 2014, a
então companheira modificou sua residência de Pelotas para Passo Fundo,
com o filho, para acompanhar o tratamento de sua mãe, portadora de câncer,
cujo término estava previsto para dezembro do mesmo ano, quando então
retornariam ao lar comum. Alegou que a agravada optou por permanecer na
casa dos pais, contrariamente ao que haviam combinado, postulando a
dissolução da união, ocasião em que a situação do filho Gabriel passou a ser
objeto de conflito. Destacou que o filho manifestou expressamente, em
audiência, o desejo de retornar ao convívio paterno. Discorreu sobre os atos de
violência perpetrados pelo tio/dindo de seu filho, salientando a postura inerte
dos avós e da própria genitora ante tais desavenças, fatos causadores de
intenso sofrimento pelo adolescente. Referiu atos de alienação parental
maternos. Requereu o provimento do recurso para que seja deferida a guarda
provisória unilateral ou compartilhada de Gabriel em seu favor, com moradia na
cidade de Pelotas.

           O pedido liminar foi indeferido.

           A agravada apresentou contrarrazões.

           O Ministério Público opinou pelo provimento.

           É o relatório.

VOTOS
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Dr. José Pedro de Oliveira Eckert (RELATOR)

           Retrospecto.

           A ação de origem é de reconhecimento de união estável, ajuizada pela
agravada FABIANA contra o agravante JOAQUIM, onde o casal disputa a
guarda do filho Gabriel, de 13 anos de idade.

           O agravante JOAQUIM mora em Pelotas, onde o casal residiu no curso
da união estável.

           Consta que houve consentimento do par no sentido de que, em meados
de 2014, FABIANA fosse residir com seus pais (avós maternos), em Passo
Fundo, para auxiliar sua mãe que estava em tratamento de câncer.

           Incontroverso que Gabriel, para acompanhar a genitora, passou a
estudar em Passo Fundo, já desde o meio do ano de 2014.

           O agravante narra que, no final do ano, quando teriam combinado que a
agravada retornaria para Pelotas, FABIANA resolveu se separar.

           Razão pela qual, em decorrência de desentendimentos em relação à
guarda de Gabriel, FABIANA ajuizou ação de dissolução da entidade familiar,
onde requereu a guarda e a busca e apreensão de Gabriel, que estava em
Pelotas com o pai, por ocasião das festas do final do ano de 2014.

           Após o deferimento da guarda provisória, em favor da genitora, e da
busca e apreensão de Gabriel em Pelotas, em razão da urgência do caso e da
presença do pai em Passo Fundo, o juízo de origem marcou audiência onde foi
ratificada a guarda provisória de FABIANA e é essa decisão, proferida na
audiência (fl. 18), a decisão ora agravada pelo pai. 

 
           Análise

           A solução do impasse em relação à guarda de Gabriel não é de fácil
definição, especialmente pelas declarações feitas pelo próprio adolescente (13
anos) em audiência, quando expressou sofrimento na sua convivência em
Passo Fundo, com os familiares da genitora.

           No tocante às declarações do adolescente, vale termos em conta o
seguinte trecho da promoção do Procurador de Justiça Ricardo Vaz Seelig, que
inclusive opina pela reversão da guarda em favor do pai (fl. 111):

“Da oitiva de Gabriel é possível, claramente, perceber o
quão danosa vem sendo a sua convivência na cidade de
Passo Fundo, senão vejamos:

a) os avós demonstram conduta vigilante e repressora,
motivo que vem impedindo o jovem de criar laços íntimos
no próprio ambiente;

b) o tio/dindo Tiago Scherer, após discussão entre
Gabriel e o avô, agiu agressivamente, empurrando o
afilhado pelo pescoço contra a parede, sem que a
mãe/agravada ou os avós interviessem a fim de cessar o
excesso;

c) em ocasião diversa, o tio/dindo Tiago Scherer, em tom
ameaçador, disse ao sobrinho que tudo o que ele fizesse
voltaria para ele e que o jovem não precisava ser um
“pilantra” assim como o pai;
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d) o adolescente, ao final do depoimento, mencionou
que preferia morrer a ficar com a genitora.  

 
Além disso, cabe reprisar excerto da conversa mantida
entra Gabriel e seu pai via “Whatsapp”, nos termos da
ata notarial (fls. 70/73), in verbis:

“Pai tu tem o faze tudo pra mil voltat (...) Faz
de tudo (...) Pai eu acho que ele já ta com um
processo pra ficar com a guarda definitiva (...)
Entao entra porfavor rápido (...) Eu quero
mora contigo (...) Porfavor” – sic.

Outrossim, digno de nota o relato do jovem sobre o
bullying sofrido na escola nova — um colega o teria
chamado de “gordo”, instigando-o a brigar na “rua” —, e
a conduta inerte da genitora, a qual disse ao filho para
“deixar assim”, revelando novamente postura sem o
amparo e a proteção necessárias ao jovem em pleno
desenvolvimento.”

           Apesar da laboriosa promoção ministerial, na defesa do provimento do
recurso, adianto que estou mantendo a decisão agravada.

           Claro que a vontade do adolescente deve ser levada em conta por
ocasião da definição da guarda.

           Entretanto, a vontade do filho não deve ser o elemento único e exclusivo
para definição da guarda, ainda mais em faixa etária em que é natural a
contestação pelos adolescentes, quanto à hierarquia dos pais e responsáveis,
além do que, o ambiente emocional tenso, decorrente da ruptura da relação
dos pais, também é empecilho para emissão de opinião livre e desembaraçada
do menor.

           Situação em que a vontade do filho deve ser analisada com parcimônia e
no cotejo com outros elementos de cognição.

           Sendo assim, fosse tão danosa a convivência do filho em Passo Fundo,
não teria o agravante – como ele mesmo reconhece – consentido em que o
filho acompanhasse a mãe para Passo Fundo e até estudasse em colégio
naquela cidade, desde a metade do ano passado.

           Por outro lado, não se verifica evidência de alienação parental por parte
da genitora, tanto que a mãe consentiu que o filho fosse passar o fim de ano e
férias na companhia do pai, situação que depois deu ensejo ao ajuizamento da
busca e apreensão.

           Ao depois, verifico que o juízo de origem, após 09 dias da decisão liminar
de fl. 41, agilizou  a realização de audiência (fls. 18/21) e, a partir da oitiva de
todos os envolvidos, incluindo o menor, ratificou a guarda em favor da mãe,
ciente do excesso na reprimenda do tio materno e da vontade do adolescente.

           Para além disso, penso ser necessário um melhor esclarecimento da
situação da residência paterna, fundamentalmente em decorrência das
alegações de desorganização do lar paterno, em Pelotas, tal como se infere do
teor da decisão atacada (fl. 20):

“... tenho que de fato ao mesmo tempo em que não há
alienação parental visível ou perceptível, que o
adolescente manifesta desejo de voltar a Pelotas, uma
percepção deste juízo – hoje, neste momento – no



05/10/2017 <NÚMERODETOKENSNODOCUMENTO \18><COMPOSIÇÃODEACÓRDÃOEMENTA \TEXTO="(INSIRA AQUI O TÍTULO DA EMENTA…

http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%… 5/5

sentido de que a na família materna (com eventual
exceção do tio, cujo comportamento será a seguir
analisado) uma melhor organização da vida cotidiana,
circunstancia sempre importante na educação de um
adolescente e para lhe estender as melhores condições
de desenvolvimento emocional e escolar. É do
depoimento do próprio adolescente, que se percebe ter
ele mantido uma rotina diária enquanto permaneceu com
o pai recentemente, na qual dormia praticamente a
manhã toda, não tinha contato com os amigos dos
quais sente falta de forma rotineira, passando
bastante tempo com o pai – o que não é negativo em si,
pelo contrário -, acompanhando-o no seu trabalho. Isso
implica em uma desorganização das rotinas próprias
de um adolescente, como alimentação, encontro com
o grupo, etc. Verdade que na casa materna também o
adolescente restou bastante isolado, fruto de sua
desambientação nesta cidade e o contato diário com os
avós, pessoas que por conta da idade não tem o
dinamismo necessário para acompanha-lo em atividades
diversas. De qualquer maneira preocupa que, como
dito por ele, tenha passado períodos sozinho na
casa, almoçando em horários inapropriados e pela
circunstância de o pai ter a disposição uma faxineira
uma vez na semana, evidenciando que a rotina diária
na arrumação da casa não existia ou era atribuída
também ao adolescente. Esses aspectos, se não são
essenciais para uma futura decisão acerca da guarda
definitiva, me levam a crer que nesse momento não seja
vantajoso ao adolescente o retorno a cidade de Pelotas,
nada obstante ao seu desejo bastante compreensível.”

           Nesse contexto, verifico das informações da ação de origem (processo nº
021/1.15.0000370-2) que o processo foi recentemente concluso ao juiz
(12/03/15), logo após a juntada do laudo do perito (11/03/2015), sendo
adequado que eventual alteração da guarda ocorra com base em mais amplos
elementos de cognição, especialmente com a base nas conclusões expert.

           ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo de instrumento. 
 

Des. Luiz Felipe Brasil Santos (PRESIDENTE) - De acordo com o(a)
Relator(a).

Des. Alzir Felippe Schmitz - De acordo com o(a) Relator(a). 
 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - Presidente - Agravo de Instrumento nº
70063571236, Comarca de Passo Fundo: "NEGARAM PROVIMENTO.
UNÂNIME." 

  
 
Julgador(a) de 1º Grau: MARCELO MALIZIA CABRAL

 

 


