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Habeas Corpus. Busca e apreensão de menor. Determinação de
acolhimento institucional. Adoção. 1. O Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA, ao preconizar a doutrina da proteção integral (artigo
1º da lei nº 8.069/1990), torna imperativa a observância do melhor
interesse da criança. 2. A avaliação realizada pelo serviço social
judiciário constatou que a criança adotanda está recebendo os cuidados
e a atenção adequada às suas necessidades básicas e afetivas na
residência da família substituta. 3. Ressalvado evidente risco à integridade
física ou psíquica do infante é inválida a determinação de acolhimento
da criança que não se inclui em nenhuma das hipóteses do art. 98 do
ECA. 4. Nos casos de flagrante constrangimento ilegal é possível a
concessão da ordem de ofício. 5. Habeas corpus concedido de ofício.
STJ – Habeas Corpus nº 358.536/SP. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
21.06.2016.

Recurso Especial. Família. Adoção. Gêmeos. Poder familiar. Nulidade da
renúncia. Não ocorrência. Mãe biológica em situação de extrema
vulnerabilidade. Inexistência de inscrição no cadastro de adoção.
Vínculo afetivo consolidado. Melhor interesse dos menores. Recurso
provido.

ADOÇÃO

STJ – Recurso Especial nº 1.567.812/SC. Rel. Min. Raul Araújo. J. 25.10.2016.

GUARDA

Civil. Recurso Especial. Família. Revogação do direito de visitação de filha
menor. Possibilidade. Genitor ausente e cumprindo pena privativa de
liberdade.Preservação do melhor interesse da criança. Dissídio
jurisprudencial não caracterizado. Recurso especial não provido. 1. O
direito de visitação garantido ao pai ou à mãe que não tenha a guarda da
criança, não obstante a sua natureza afetiva, não tem caráter definitivo e
não é absoluto. Ele pode ser restringido temporariamente ou suprimido em
situações excepcionais, como na hipótese em que tal direito confronte
diretamente com o princípio da proteção integral da criança e do
adolescente, consagrado no art. 227 da CF/1988 e no Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), de modo que eles tenham sua
integridade física e emocional preservadas. 2. Para que o recurso especial
seja conhecido pela alínea c do permissivo constitucional, é indispensável
que o dissídio jurisprudencial seja comprovado nos moldes legais e
regimentais, pois além de indicar o dispositivo legal e transcrever os
julgados apontados como paradigmas, cabe ao recorrente realizar o
cotejo analítico, demonstrando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu.
3.Recurso especial não provido.

STJ – Recurso Especial nº 1.497.628/DF. Rel. Min. Moura Ribeiro. J.
01.03.2016.

Recurso especial. Direito de família. Guarda. Arts. 33, § 2º, e 35 do ECA.
Instituto autônomo. Assistência devida. Adoção post mortem. Inequívoca
vontade. Inexistência. Requisitos. Súmula nº 7/STJ. 1. A guarda é
considerada a modalidade mais simples de colocação da criança em
família substituta, podendo atender a situações peculiares, temporárias ou
mesmo suprir a falta eventual dos pais ou do responsável, o que não se
confunde, necessariamente, com uma medida de preparação para futura
adoção. 2. Há uma escala ascendente de intensidade na colocação em
família substituta em relação à guarda, à tutela e à adoção, institutos
específicos para tratar de situações diversas. 3. O bom exercício do munus
assumido em decorrência da guarda de uma criança, devidamente
assistida material, moral e educacionalmente, não se confunde com a
assunção da plena filiação, objeto de procedimento próprio de adoção,
sob pena de não se justificar a existência do instituto autônomo. 4. É
possível o deferimento da adoção póstuma, mesmo que o adotante não
tenha dado início ao processo formal para tanto, desde que presente a
inequívoca vontade para tanto. 5. Rever as conclusões do Tribunal de
origem que afastou os requisitos para a configuração da adoção por
ausência do vínculo de filiação encontra óbice formal no teor da Súmula
nº 7/STJ. 6. Recurso especial não provido.
STJ – Recurso Especial nº 1.593.656/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva. J. 09.08.2016.

GUARDA

PODER
FAMILIAR

Recurso
Especial.
Embargos
Infringentes. Acidente.
Menor.
Responsabilidade objetiva. Culpa concorrente. Dever de vigilância dos
pais. Poder familiar. 1. Para cabimento dos embargos infringentes, é
necessário que o voto vencido corresponda ou esteja próximo à sentença,
em observância à regra restritiva do art. 530 do CPC em sua última
redação. Quando a decisão do colegiado for unânime no tocante ao
mérito, mas divergente no que diz respeito à aplicação dos efeitos da
condenação, como na hipótese em que, reconhecida a culpa
concorrente por unanimidade, os julgadores divergirem quanto à
repartição do percentual de indenização, não cabe a interposição de
embargos infringentes. 2. A responsabilidade dos pais é dever decorrente
do exercício do poder familiar, prerrogativa a que não podem renunciar.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a vulnerabilidade
da criança e do adolescente, impondo aos pais, em razão do poder
familiar, obrigações materiais, afetivas, morais e psíquicas, entre as quais
o dever de educar os filhos e sobre eles manter vigilância, preservando sua
segurança. Ocorrido acidente que leve menor a óbito e constatado que,
além da responsabilidade objetiva da empresa por ato de seu preposto,
houve falha quanto ao dever de vigilância dos pais sobre o menor
acidentado, caracterizada está a culpa concorrente, de forma que a
indenização deve ser fixada na proporção da culpa de cada
parte. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
STJ – Recurso Especial nº 1.415.474/SC. Rel. Min. João Otávio de Noronha.
J. 14.06.2016.

Recurso Especial – Representação Administrativa - Menor que não
comparece às aulas - Omissão dos deveres inerentes aos Poder Familiar Dever da família de garantir a educação da criança e do adolescente Aplicação do disposto no artigo 227 – Não aplicação da multa prevista no
art. 249 do ECA - Observância da condição econômico-financeira dos
genitores - Comprometimento da manutenção da família Hipossuficência. Hipótese: Controvérsia envolvendo o afastamento da
condenação ao pagamento de multa decorrente de descumprimento
dos deveres inerentes ao poder familiar - menor que não comparece às
aulas. 1. No que diz respeito à natureza jurídica da questão controvertida,
a Corte Especial - no julgamento do Conflito Interno de Competência n.
109.326/RS - declarou que a competência para julgamento da questão
relacionada à aplicação de sanção pelo descumprimento dos deveres
inerentes ao exercício do poder familiar é matéria de direito de família e,
portanto, própria da competência da Segunda Seção. 2. Necessidade, na
hipótese ora sob julgamento, do afastamento da multa imposta no art. 249
do ECA, porquanto no caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de
origem, devido as condições econômicas dos pais, a cominação
pecuniária apenas agravaria ainda mais a situação material dos
interessados, sendo suficiente as demais medidas concomitantemente
aplicadas em primeiro grau, e assim, entende-se ser mais eficaz, para o
fim que se espera, a aplicação de medida de advertência e de
encaminhamento dos pais para tratamento psicológico e programas de
orientação, com uma efetiva supervisão, voltada a conscientização de
suas responsabilidades inerentes ao poder familiar, sendo inócua a
aplicação de qualquer outra penalidade, mormente a financeira, que
prejudicará indiretamente a família como um todo. Destacadamente na
hipótese de célula que, segundo os autos, detém parcos recursos
materiais. 2.1. A sanção, no caso concreto, não surtirá o efeito pretendido,
tornando-se apenas uma penalidade gravosa, uma vez improvável a
família lograr êxito em realizar o pagamento da multa convencionada sem
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comprometer o próprio sustento e, se cumprida, provavelmente acarretará
o agravamento do seu estado de pobreza. 3. Recurso não provido.

STJ – Recurso Especial nº 1.584.840/RJ. Rel. Min. Marco Buzzi. J. 23.08.2016.

DEVERES
DO

ESTADO

Processual Civil. Ofensa ao art. 535 do CPC não configurada. Omissão.
Inexistência. Disponibilização de vaga para crianças em creche. Alegação
de necessidade de provar a existência de vaga. Lesão consubstanciada na
oferta insuficiente de vagas. 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. O
direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em
creches e pré-escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição
Federal. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art.
11, V, bem como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui ao Ente Público o dever
de assegurar o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em
creches e pré-escolas. Precedentes do STJ e do STF. 3. No campo dos
direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se
impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e
oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o
Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador
não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o
imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados,
da Administração Pública. 4. Se um direito é qualificado pelo legislador
como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da
reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e
obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. 5. Se é certo que ao

Judiciário recusa-se a possibilidade de substituir-se à Administração
Pública, o que contaminaria ou derrubaria a separação mínima das funções
do Estado moderno, também não é menos correto que, na nossa ordem
jurídica, compete ao juiz interpretar e aplicar a delimitação constitucional
e legal dos poderes e deveres do Administrador, exigindo, de um lado,
cumprimento integral e tempestivo dos deveres vinculados e, quanto à
esfera da chamada competência discricionária, respeito ao due process e
às garantias formais dos atos e procedimentos que pratica. 6. Recurso
Especial provido.
STJ – Recurso Especial nº 1.551.650/DF. Rel. Min. Herman Benjamin. J.
19.05.2016.

Administrativo. Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso
Especial. Fornecimento de fraldas alimentos. Menor. Juízo da
infância e da juventude. Competência absoluta. Recurso
manifestamente inadmissível. Possibilidade de julgamento
monocrático pelo ministro relator. Art. 557, caput, do CPC.
Alegação de violação a dispositivo constitucional ou de
legislação local. Impossibilidade em sede recurso especial. 1. O
caput do art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao
Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos especiais
manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou
em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. 2. Em
recurso especial não cabe invocar violação a norma
constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser
conhecido relativamente à apontada ofensa ao art. 25, § 1º, da
Constituição Federal. 3. Inviável o conhecimento do apelo raro
na parte em que apontada afronta ao art. 63, III, b, da Lei
Complementar Estadual nº 234, conforme a Súmula 280/STF ("Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”). 4. Esta
Corte já consolidou o entendimento de que a competência da
vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao

COMPETÊNCIA

menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do
Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento.

STJ – Ag. Reg. no Recurso Especial nº 1.464.637/ES. Rel. Min. Sérgio
Kukina. J. 10/03/2016.

COMPETÊNCIA

Habeas Corpus. Processo penal. Furto privilegiado. Defensoria
pública. Julgamento do recurso ordinário em habeas corpus.
Ausência de pedido para intimação pessoal. Nulidade
processual não caracterizada. Crimes cometidos contra criança
e adolescente. Competência da vara da infância e da juventude.
Possibilidade. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e
essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a
assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art.
134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas
determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua
missão constitucional. A intimação pessoal dos atos processuais
constitui prerrogativa da Defensoria Pública. 2. Conforme
determinação regimental, o julgamento dos habeas corpus e dos
recursos ordinários em HC, no âmbito do STJ e do STF,
independem de inclusão em pauta e, por isso, não se faz
presente a necessidade da intimação de quaisquer das partes
(cf. Súmula 431/STF), salvo quando houver solicitação expressa
nesse sentido. 3. A divisão de competência por ato normativo
editado por Tribunal, por se tratar de definição de atribuições
próprias dos órgãos competentes para o exercício da jurisdição,
não representa afronta aos princípios constitucionais da reserva

legal e da separação dos poderes, podendo ser realizada,
inclusive, através de resolução, sendo prescindível, portanto, a
edição de lei formal (v.g. HC 88.660/CE, Tribunal Pleno). 4. Na
gestão da organização judiciária, ao Tribunal de Justiça é
facultado conferir ao Juízo da Infância e Juventude a
competência adicional para julgamento dos processos criminais
que envolvam delitos contra a dignidade sexual, quando
vitimadas crianças e adolescentes. 5. Ordem denegada.
STF – Habeas Corpus nº 134.504/AC. Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Redator do Acórdão Min. Teori Zavascki. J. 26.10.2016.

Habeas Corpus. Estatuto da criança e do adolescente. Ato
infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.
Grave ameaça contra as vítimas. Emprego de arma.
Restabelecimento da internação. Extinção precoce da
medida sem atendimento do plano de atendimento
individual. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem
denegada. 1. A medida socioeducativa de internação foi
aplicada ao paciente com fulcro no art. 122 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, haja vista a prática de ato
infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado,
perpetrado com grave ameaça contra pessoas, no interior
de estabelecimento comercial, mediante emprego de
arma. 2. Conquanto seja possível a reavaliação da medida
socioeducativa, no curso da execução, a internação do
paciente foi prematuramente extinta pelo Juízo de primeiro
grau e restabelecida, de forma motivada, pelo Tribunal de
Justiça local. 3. Tese de constrangimento ilegal afastada,
porquanto o acórdão salientou que o adolescente foi
liberado depois de 3 meses e 15 dias de cumprimento da
medida, sem que o plano individual de atendimento haja
sido iniciado e sem pedido da defesa ou do Ministério
Público, o que vai de encontro ao princípio da proteção
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integral. Não havia relatório técnico favorável ao jovem; ao
contrário, o estudo realizado destacou dificuldade de
relacionamento existente no convívio familiar, histórico de
uso de entorpecente e prática de outros atos infracionais
graves (análogos aos crimes de porte de arma e
roubo). 4. Habeas corpus denegado.

STJ – Habeas Corpus nº 319.506/SP. Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz. J. 22.11.2016.

MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA

Habeas Corpus. Estatuto da criança e do
adolescente. Medida socioeducativa de internação. Ato
análogo ao tráfico de drogas. Reiteração de infrações. Não
configurada. Descumprimento de medida de liberdade
assistida aplicada anteriormente. Fundamento no inciso III
do art. 122 do ECA. Limitação da internação por prazo não
superior a três meses. Prazo superado. Quantidade e
natureza da droga apreendida. Medida de semiliberdade
adequada ao caso. Ausência de vaga no local de
residência da menor. Relativização do art. 49, II do SINASE.
Possibilidade. Análise caso a caso. Habeas corpus
parcialmente concedido. 1. Uma vez reconhecida que a
medida de internação, na espécie, se enquadra na
hipótese do inc. III do art. 122 do ECA, é de se admitir a
limitação temporal por prazo não superior a 3 (três) meses,
prazo já ultrapassado no caso em tela, uma vez que a
sentença foi prolatada em 14/7/2015. 2. A quantidade e a
natureza altamente lesiva das drogas apreendidas - 02
invólucros plásticos contendo cocaína e 67 invólucros
plásticos contendo cocaína na forma de crack - justificam a
aplicação de uma medida intermediária, no caso a

semiliberdade, especialmente tendo-se em conta a função
protetiva e pedagógica das medidas socioeducativas. 3. A
especial situação da paciente, que reitera na prática de ato
infracional de mesma natureza, evidencia que a
interpretação da regra posta no inciso II, do art. 49 do SINASE
deve, necessariamente, ser voltada à proteção integral do
adolescente, impossibilitando, assim, sua inserção em meio
aberto, posto que a semiliberdade parece ser a medida
mais adequada e proporcional às reais necessidades da
menor. 4. Habeas corpus parcialmente concedido, para
determinar a inserção da paciente em medida
socioeducativa de semiliberdade.
STJ – Habeas Corpus nº 351.563/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. J.
02.06.2016.

Estatuto da criança e do adolescente. Habeas Corpus. Ato
infracional equiparado ao delito de roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes e o uso de arma de fogo.
Unificação das medidas socioeducativas. Art. 45, §2º do
SINASE (LEI N. 12.594/2012). Ausência de prova do alegado.
Não conhecimento.Medida socioeducativa de internação
decretada por ocasião do julgamento do recurso de
apelação. Grave ameaça à pessoa. Ilegalidade.
Ausência.Alegação de violação ao princípio da atualidade,
em razão do transcurso de 1 (um) e 4 (quatro) meses da
prática do ato infracional. Inocorrência. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, denegado. 1. Não se conhece
da questão relativa à unificação das medidas
socioeducativas, prevista no art. 45 do SINASE (Lei n.
12.594/2012), porquanto não há prova do direito alegado.
2. Em se tratando de ato infracional praticado mediante
grave ameaça à pessoa é possível a aplicação de medida
socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso
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permissivo constante do inciso I do art. 122 do Estatuto da
Criança e do Adolescente. 3. Não merece prosperar
alegação de violação ao princípio da imediaticidade,
quando a medida socioeducativa é fixada depois do devido
processo legal e não existe lapso temporal considerável a
justificar a negativa de implementação de nova medida
socioeducativa. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido
e, nessa extensão, denegado.
STJ – Habeas Corpus nº 353.490/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. J.
13.09.2016.

MEDIDA
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Habeas Corpus. Estatuto da criança e do adolescente. Ato
infracional análogo ao crime de tráfico. Semiliberdade. Art.
120 do ECA. Adolescente que, anteriormente, foi submetido
a prestação de serviços. Incapacidade de cumprir medida
em meio aberto. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Ordem denegada. 1. A medida socioeducativa aplicada ao
adolescente levará em conta a sua capacidade de cumprila, as circunstâncias e a gravidade da infração. 2. As
instâncias ordinárias destacaram o maior envolvimento do
adolescente com o comércio espúrio de drogas, haja vista
sua apreensão com crack, cocaína e rádio comunicador
utilizado por traficantes. Aduziram que o jovem,
anteriormente, fora submetido a prestação de serviços, por
ato infracional análogo, mas medidas em meio aberto
revelaram-se insuficientes para retirá-lo da situação de risco
social. 3. A motivação é apta a justificar a fixação da
medida de semiliberdade, desde o início, pela prática de
ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, em
consonância com o art. 120 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. 4. Habeas corpus denegado.

STJ – Habeas Corpus nº 373.141/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz. J. 25.10.2016.

Habeas corpus substitutivo. Não cabimento. Estatuto da criança e
do adolescente. Ato infracional equiparado ao crime de roubo
majorado. Nulidade. Audiência em continuação. Ausência do
adolescente. Inexistência. Medida socioeducativa. Cumprimento
imediato. Apelação. Efeito meramente devolutivo. Possibilidade.
Atualidade da medida socioeducativa. Supressão de instância. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o nãoconhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício. II - A ausência do menor à audiência em continuação,
quando devidamente intimado, se presente o seu defensor,
especialmente quando não arguido o vício no momento oportuno,
não recomenda o reconhecimento de qualquer nulidade.
Precedentes. III - No julgamento do HC 346.380/SP, ocorrido em
13/04/2016, nos termos do voto condutor proferido pelo em. Min.
Rogerio Schietti Cruz, a eg. Terceira Seção desta Corte pacificou o
entendimento de que a apelação interposta contra sentença que
aplica medida socioeducativa a adolescente pelo cometimento
de ato infracional deve ser recebida apenas com efeito devolutivo,
de forma que é possível o cumprimento da medida socioeducativa
antes mesmo do trânsito em julgado, em atenção ao princípio da
intervenção precoce na vida do adolescente, visando garantir a
atualidade da medida e a ressocialização do adolescente,
evitando, assim, a manutenção da situação de risco que o levou à
prática infracional. Contudo, restou ressalvada a possibilidade de
concessão do duplo efeito, conforme o caso concreto. IV - Não há,
portanto, ilegalidade na determinação do cumprimento imediato
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de medida socioeducativa imposta na sentença que acolhe a
representação do Ministério Público. V - A questão relativa ao
princípio da atualidade da medida socioeducativa não foi
enfrentada pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não merece
apreciação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.

STJ – Habeas Corpus nº 348.002/SP. Rel. Min. Felix Fischer. J. 11.10.2016.

QUESTÕES
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Recurso em Habeas Corpus. Estatuto da criança e do
adolescente. Ato infracional equiparado ao crime de incêndio e
dano ao patrimônio privado. Remissão cumulada com medida
socioeducativa de prestação de serviços à comunidade.
Possibilidade. Recurso improvido. 1. A remissão prevista no Estatuto
da Criança e do Adolescente pode ser aplicada em qualquer fase
do procedimento menorista, uma vez que prescinde de
comprovação da materialidade e da autoria do ato infracional,
nem implica em reconhecimento de antecedentes
infracionais. 2. Não ocorre violação dos princípios do contraditório
e da ampla defesa quando a proposta oferecida pelo Ministério
Público é homologada após o oferecimento da representação por
ato infracional, quando se oportunizou ao defensor do menor a
defesa dos fatos alegados considerando que a homologação
judicial da proposta feita pela acusação se deu em audiência de
apresentação com a presença do menor, seus representantes
legais e defensor público. 3. Não há constrangimento ilegal quando
a remissão é cumulada com medida de prestação de serviços à
comunidade, pois esse instituto pode ser aplicado juntamente com
outras medidas que não impliquem restrição da liberdade do
menor nos exatos termos do art. 127 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. 4. Recurso em habeas corpus improvido.

STJ – Recurso em Habeas Corpus nº 72.864/MG. Rel. Min. Nefi Cordeiro.
J. 02.08.2016.

Recurso Especial. Lei n. 8.069/1990. Remissão pré-processual.
Iniciativa do Ministério Público. Divergência total ou parcial.
Aplicação do art. 181, § 2°, do ECA. Recurso provido. 1. É
prerrogativa do Ministério Público, como titular da representação
por ato infracional, a iniciativa de propor a remissão pré-processual
como forma de exclusão do processo, a qual, por expressa
previsão do art. 127 do ECA, já declarado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, pode ser cumulada com medidas
socioeducativas em meio aberto, as quais não pressupõem a
apuração de responsabilidade e não prevalecem para fins de
antecedentes, possuindo apenas caráter pedagógico. 2. O Juiz, no
ato da homologação exigida pelo art. 181, § 1°, do ECA, se
discordar da remissão concedida pelo Ministério Público, fará
remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça e este oferecerá
representação, designará outro promotor para apresentá-la ou
ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a
autoridade judiciária obrigada a homologar. 3. Em caso de
discordância parcial quanto aos termos da remissão, não pode o
juiz modificar os termos da proposta do Ministério Público no ato da
homologação, para fins de excluir medida em meio aberto
cumulada com o perdão. 4. Recurso especial provido para anular
a homologação da remissão e determinar que o Juízo de primeiro
grau adote o rito do art. 181, § 2°, do ECA.
STJ – Recurso Especial nº 1.392.888/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.
J. 30.06.2016.

QUESTÕES
PROCESSUAIS

QUESTÕES
PROCESSUAIS

Processual Civil. Ação de acolhimento institucional. Interesses
colidentes. Menores. Representantes legais. Nomeação de curador
especial. Defensoria pública.Novo Código de Processo Civil de
2015. Ministério público. Ofensa ao art. 535 do CPC não
configurada. Omissão. Inexistência. Recurso especial não
provido. 1.Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento
interposto por T. W. M. S. e D. W. M. S., representadas pela
Defensoria Pública, objetivando a reforma da decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara da Infância e da Juventude e do Idoso da
Comarca de Duque de Caxias, que, nos autos da Ação de
Acolhimento Institucional das menores acima mencionadas,
indeferiu o pleito de nomeação do Defensor Público, em atuação
naquela Vara, como Curador Especial. 2. O Tribunal a quo deu
parcial provimento ao Agravo de Instrumento e assim consignou na
sua decisão: "In casu, em se tratando de criança acolhida em
instituição, em razão de encontrar-se em situação de risco e
vulnerabilidade social, eis que, negligenciada por seus genitores,
patente a colidência de interesses das aludidas menores e de seus
representantes legais, a permitir a nomeação de curador especial,
consoante dispositivos legais acima citados, constituindo-se a
atuação da Defensoria Pública, nessa situação, em uma garantia
que se soma no resguardo dos direitos do infante, sem, contudo,
implicar em supressão da função do Ministério Público." (fl. 52-53,
grifo acrescentado). 3. O artigo 9º, inciso I, do CPC/1973, dispõe
que se dará Curador Especial ao incapaz quando os interesses
deste colidirem com os dos seus representantes legais. 4.
Ademais, o novo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo
72, estabelece no mesmo sentido, e afirma, expressamente, que a
Curatela Especial será exercida pela Defensoria Pública. 5. O artigo
142 do ECA, como bem ressaltado pelo v. acórdão recorrido,
também determina a nomeação de Curador Especial. 6. Esclareçase que somente "se justifica a nomeação de Curador Especial
quando colidentes os interesses dos incapazes e os de seu
representante legal". (AgRg no Ag 1369745/RJ, Rel. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 16/04/2012). 7. Por fim,

constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código
de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. 8. Recurso Especial não provido.

STJ – Recurso Especial nº 1.589.017/RJ. Rel. Min. Herman Benjamin. J.
16.08.2016.

Habeas Corpus. Ato infracional correspondente ao porte de arma
branca imprópria – art. 19 da Lei das Contravenções Penais. 2. A
questão constitucional debatida teve repercussão geral reconhecida
(ARE 901.623 RG - Edson Fachin, j. 22.10.2015). O extraordinário pende
de julgamento, sem determinação de suspensão de processos (art.
1.035, § 5º, do CPC). Feito em fase de cumprimento de medidas
socioeducativas. Prosseguimento do julgamento do habeas
corpus. 3. Princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX). Garantia
constitucional que se estende aos campos do direito das
contravenções penais e do direito infracional dos adolescentes.
4. Art. 19 da Lei das Contravenções Penais: “trazer consigo arma fora
de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”. Para
obter condenação pela contravenção, a acusação deve demonstrar
que seria necessária a licença para porte da arma em questão. Não
há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de
autoridade pública para porte de arma branca. Norma penal em
branco, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja a
devida regulamentação, resta paralisada. 5. Dado provimento ao
recurso a fim de julgar improcedente a representação para
apuração de ato infracional.
STF – Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 134.830/SC. Rel. Min.
Gilmar Mendes. J. 26.10.2016.

QUESTÕES
PROCESSUAIS

OUTROS

Direito constitucional. Agravo regimental em Recurso Extraordinário.
Liberdade de expressão. Publicação imprópria para menores. Incidência do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Controvérsia decidida com base no
conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. A solução da
controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. O Tribunal de origem
analisou a questão sobre o prisma da incidência da legislação
infraconstitucional, qual seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, norma
em vigor, a qual tem a presunção de constitucionalidade. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.
STF – Ag. Reg. No Recurso Extraordinário nº 639.529/RJ. Rel. Min. Roberto
Barroso. J. 21.06.2016.

Lei 8.069/90 (ECA). Infração administrativa prevista no art. 258 do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Menores de dezoito anos surpreendidos jogando
sinuca.
Auto de
infração
lavrado
contra
o
estabelecimento.
Possibilidade. Legitimidade passiva da pessoa jurídica reconhecida. Doutrina
da proteção integral. Dissídio jurisprudencial configurado. Recurso especial
provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade
de a pessoa jurídica responder pela infração administrativa prevista no art. 258
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), de modo que se
reconhece tanto a legitimidade passiva do empresário ou do responsável
pelo estabelecimento onde foi constatada a transgressão, quanto a da
respectiva pessoa jurídica. Precedentes: REsp 937.748/SC, Primeira Turma, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 02/08/2007, p. 434; REsp 679.912/SC, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/09/2006, p. 198). 2. A ratio da norma do
art. 258 do ECA, em harmonia com a doutrina da proteção integral (art. 1º),

OUTROS

que inspira esse importantíssimo diploma especializado, é a da mais ampla
tutela aos interesses da infância e da adolescência, inclusive no que respeita
ao seu acesso às diversões públicas, por isso se revelando legítima, em tese,
a autuação do estabelecimento ora recorrido, em cujo ambiente menores de
dezoito anos, jogando sinuca, foram surpreendidos pelo Comissariado da
Infância e da Juventude de Joinville-SC. 3.Consoante o magistério de
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, na hipótese da infração prevista no art. 258 do
ECA, "é viável punir também a pessoa jurídica" (Estatuto da Criança e do
Adolescente comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 766-7).
4. Compreensão do Tribunal de origem que diverge da orientação do STJ e de
outras Cortes pátrias, com a consequente configuração do dissídio
jurisprudencial alegado pela parte recorrente. 5. Recurso especial do
Ministério Público de Santa Catarina provido.
STJ – Recurso Especial nº 601.141/SC. Rel. Min. Sérgio Kukina. J. 19.05.2016.
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