
JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

- STF reconhece que município tem o dever de implementar programa destinado 
ao  atendimento  de  crianças  e  adolescentes  vítimas  de  abuso  ou  exploração 
sexual  (valendo  entendimento  semelhante  para  implementação  de  programa 
destinado ao tratamento de usuários de substâncias psicoativas, inclusive em 
função do disposto no art. 227, §3º, inciso VII, da Constituição Federal).

CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES  VÍTIMAS  DE  ABUSO  E/OU  EXPLORAÇÃO 
SEXUAL. DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE.  
OBRIGAÇÃO  CONSTITUCIONAL  QUE  SE  IMPÕE  AO  PODER  PÚBLICO.  
PROGRAMA  SENTINELA-PROJETO  ACORDE.  INEXECUÇÃO,  PELO 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, DE REFERIDO PROGRAMA DE AÇÃO  
SOCIAL  CUJO  ADIMPLEMENTO  TRADUZ  EXIGÊNCIA  DE  ORDEM  
CONSTITUCIONAL. CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE 
OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO. DESRESPEITO À  
CONSTITUIÇÃO  PROVOCADO  POR  INÉRCIA  ESTATAL  (RTJ  183/818-819).  
COMPORTAMENTO  QUE  TRANSGRIDE  A  AUTORIDADE  DA  LEI  
FUNDAMENTAL (RTJ 185/794-796). IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELO  
PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL SEMPRE QUE 
PUDER  RESULTAR,  DE  SUA  APLICAÇÃO,  COMPROMETIMENTO  DO 
NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-  
-197).  CARÁTER  COGENTE  E  VINCULANTE  DAS  NORMAS 
CONSTITUCIONAIS,  INCLUSIVE  DAQUELAS  DE  CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO,  QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS.  
PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DO CONTROLE DAS OMISSÕES ESTATAIS  
PELO  PODER  JUDICIÁRIO.  A  COLMATAÇÃO  DE  OMISSÕES 
INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM 
COMPORTAMENTO  AFIRMATIVO  DOS  JUÍZES  E  TRIBUNAIS  E  DE  QUE 
RESULTA  UMA  POSITIVA  CRIAÇÃO  JURISPRUDENCIAL  DO  DIREITO.  
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  EM  TEMA  DE  
IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS
DELINEADAS  NA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  (RTJ  174/687  -  RTJ  
175/1212-1213  -  RTJ  199/1219-1220).  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO. 
(STF. 2ª T. R.E. nº 482.611. Rel. Min. Celso de Mello. J. em 23/03/2010).

-  STJ  mantém  condenação  do  Poder  Público  à  implantação  de  programa 
destinado  ao  atendimento  individualizado  e  especializado  de  adolescentes 
autores de atos infracionais  portadores de problemas mentais  ou transtornos 
psiquiátricos graves, nos moldes do previsto no art. 112, §3º, da Lei nº 8.069/90.

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ECA.  IMPLANTAÇÃO  DE  
PROGRAMA  PERMANENTE  DE  ATENDIMENTO  INDIVIDUALIZADO  E  
ESPECIALIZADO,  EM  LOCAL  ADEQUADO,  DE  ADOLESCENTES 
PORTADORES  DE  PROBLEMAS  MENTAIS  OU  TRANSTORNOS 
PSIQUIÁTRICOS  GRAVES  PELA  INSTÂNCIA  INFERIOR.  LEGALIDADE.  
ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO QUANTUM 
ESTABELECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 7/STJ.
1. O recorrente insurge-se contra a determinação realizada pela instância inferior  
de  que  deve  ser  construído  centros  específicos  para  menores  infratores  
portadores de deficiência mental. No entanto, não há qualquer respaldo legal que  



possa  reverter  a  decisão  judicial  estabelecida  pela  sentença  de  mérito  e  
confirmada pelo Tribunal de origem.
2.  A lei  é  clara ao determinar  que os  adolescentes portadores de doença ou  
deficiência  mental  receberão  tratamento  individual  e  especializado,  em  local  
adequado às suas condições.
3.  O  argumento  esposado  pelo  recorrente  baseia-se  na  existência  de  um  
programa  psiquiátrico  terceirizado  e  da  utilização  da  rede  pública  em  casos  
agudos  para  os  menores  infratores.  Contudo,  tais  argumentações  não  são  
suficientes para alterar a decisão judicial fundamentada na letra da lei. O artigo do  
ECA estabelece, claramente, a necessidade de fornecer o tratamento individual e  
especializado aos adolescentes em local adequado às suas condições.
4. Esta Corte, em situação análoga, já proferiu entendimento no sentido de que a  
medida  sócio-educativa  de  liberdade  assistida  deve  ser  realizada  em  local  
adequado ao transtorno mental apresentado.
5. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se consolidada no sentido de  
que inexiste óbice para a imposição da multa (astreinte) à Fazenda Pública, pelo  
descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou a entregar  
coisa.
6.  Dessa forma, a alegação de inviabilidade de fixação de astreintes contra o  
Poder Público não deve prosperar, pois é pacífico o entendimento do Superior  
Tribunal de Justiça segundo o qual tal instituto é compatível com a ausência de  
efeitos coercitivos em face de pessoa jurídica de direito público.
7. Ressalta-se que a revisão do valor fixado na multa diária é matéria cuja análise  
é inviável por esta Corte Superior, vez que demanda reexame do conjunto fático  
dos autos.
8. Recurso especial não provido.
(STJ.  2ª  T.  R.Esp.  nº  970401/RS.  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques.  J.  em 
02/12/2010).

- STJ reconhece a legitimidade do Ministério Público para propositura de ação 
civil pública na defesa de interesse individual de criança ou adolescente.

ADMINISTRATIVO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  INTERESSE  DE  MENOR - 
REMOÇÃO DE LIXO - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.  Primeira  Turma  deste  Tribunal  entende  que  o  Ministério  Público  tem  
legitimidade para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a  
ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada.
2. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos  
individuais homogêneos, mas por se tratar de interesse individual indisponível.
3.  A Segunda Turma, na assentada de 28/08/2008, por unanimidade, ratificou o  
entendimento acima esposado, ao julgar o R.Esp. 993.431/MG.
Agravo regimental improvido.
(STJ.  2ª  T.  Ag.Rg.  no Ag. nº  1156930/RJ.  Rel.  Min.  Humberto Martins.  J.  em 
10/11/2009).

-  TJRS,  por  decisões diversas,  reitera  entendimento segundo o qual  o  Poder 
Público é obrigado a fornecer tratamento para drogadição de adolescentes, pelo 
tempo em que a medida se fizer necessária.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ECA.  INTERNAÇÃO  PARA  TRATAMENTO  
CONTRA DROGADIÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INDISPONIBILIDADE  
ORÇAMENTÁRIA. 



Caso concreto Internação compulsória para tratamento contra drogadição (Crack).  
Direito à Saúde, Separação de Poderes e Princípio da Reserva do Possível. A  
condenação  do  Poder  Público  para  que  forneça  tratamento  médico  ou  
medicamento à criança e ao adolescente, encontra respaldo tanto em questão de  
justiça  como  na  Constituição  da  República  e  no  Estatuto  da  Criança  e  do  
Adolescente. Do ponto de vista Constitucional, é bem de ver que em razão da  
proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a  
condenação dos entes  da federação ao atendimento do direito  fundamental  à  
saúde não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, do devido  
processo  legal,  da  legalidade  ou  da  reserva  do  possível.  Direito,  Política  e  
Indisponibilidade Orçamentária. A falta de previsão orçamentária do ente público  
para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública revela o  
descaso para com os administrandos e a ordem constitucional. Por isso, e em  
razão  da  proteção  integral  constitucionalmente  assegurada  à  criança  e  ao  
adolescente,  a  condenação  dos  entes  estatais  ao  atendimento  do  direito  
fundamental  à  saúde não representa  ofensa aos princípios  da separação dos  
poderes,  do  devido  processo  legal,  da  legalidade  ou  da  reserva  do  possível.  
Prequestionamento. Pronta indicação de dispositivos legais e constitucionais que  
visa  evitar  embargo  de  declaração  com  objetivo  de  prequestionamento.  
Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. 
NEGARAM PROVIMENTO. 
(TJRS.  8ª  C.  Cív.  Agravo  de  Instrumento  nº  70040325938.  Rel.  Des.  Rui 
Portanova. J. em 31/03/2011);

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTERNAÇÃO  PARA  TRATAMENTO  DE 
DROGADIÇÃO.  ENTE  ESTATAL.  CUSTEIO.  BLOQUEIO  DE  VALORES.  
QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. 
O Município foi condenado a custear internação do adolescente, para tratamento  
de drogadição, por um período certo (09 meses).  Passado o período inicial,  a  
instituição informou a necessidade de estender  o  período de internação,  para  
melhor  eficácia  do tratamento.  Caso em que o ente estatal  tem obrigação de  
pagar o custo desse novo período de internação, em atenção ao seu dever de  
atender e garantir o direito fundamental à saúde. O deferimento de bloqueio de  
valores para o eventual caso de descumprimento da obrigação é questão que,  
neste  processo,  já  foi  resolvida,  quando  do  julgamento  de  anterior  recurso  
interposto pelo próprio Município. 
NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. 
(TJRS.  8ª  C.  Cív.  Agravo  de  Instrumento  nº  70041859844.  Rel.  Des.  Rui 
Portanova. J. em 25/03/2011).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ECA.  MEDIDA  PROTETIVA.  INTERNAÇÃO  
PARA DESINTOXICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE FORNECÊ-LA.  
CABIMENTO. 
1.  O  ECA  estabelece  tratamento  preferencial  a  crianças  e  adolescentes,  
mostrando-se necessário o pronto fornecimento do tratamento de que necessita o  
menor.
 2.  Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à  
saúde de que necessita o adolescente, cuja família não tem condições de custear.  
3. A antecipação de tutela consiste na concessão imediata da tutela reclamada na  
petição  inicial,  desde  que  haja  prova  inequívoca  capaz  de  convencer  da  



verossimilhança  da  alegação  e,  ainda,  que  haja  fundado  receio  de  dano  
irreparável ou de difícil reparação, o que vem demonstrado nos autos. Inteligência  
do art. 273 do CPC. 
4. O fato do Conselho Tutelar ter legitimidade par agir,  não impede a ação do  
Ministério Público, nem a prestação jurisdicional. 
Recurso provido. 
(TJRS. 7ª C. Cív. A. I. nº 70040700841. Rel.: Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves. J. em 06/01/2011).

APELAÇÃO  CÍVEL.  ECA.  DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  ADOLESCENTE.  
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA.  DROGADIÇÃO.  SOLIDARIEDADE ENTRE OS 
ENTES PÚBLICOS. 
É dever dos entes públicos promover, solidariamente, o atendimento à saúde de  
crianças e adolescentes, nos termos do art. 196, da Constituição Federal e art. 11,  
§ 2º do ECA. 
Havendo  comprovação  da  necessidade  de  internação  do  adolescente  para  
tratamento da drogadição, bem como demonstrada a impossibilidade da família  
em custeá-la, impõe-se o julgamento de procedência do pedido.
Apelação desprovida.
(TJRS.  7ª  C.  Cív.  Ap.  Cív.  nº  70038265716.  Rel.  Des.  André  Luiz  Planella 
Villarinho. J. em 22/09/2010).

-  TJRS reconhece  responsabilidade  solidária  dos  entes  públicos  em fornecer 
tratamento psiquiátrico para adolescente dependente químico. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.  TRATAMENTO  CONTRA  
DROGADIÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES ESTATAIS.  DIREITO Á  
SAÚDE. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. Caso concreto. Fornecimento  
de  tratamento  médico  consistente  em  INTERNAÇÃO  PARA  TRATAMENTO  
CONTRA  DROGADIÇÃO,  enquanto  perdurar  a  patologia.  DEPENDÊNCIA  
QUÍMICA (CRACK),  conforme laudo médico.  Aplicação da verba da saúde.  A  
auditoria feita pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS -  
apurou aplicação de verba com beneficiamento do Estado com a aplicação dos  
recursos no mercado financeiro nacional, multiplicando os mesmos em até mais  
de  1000%.  Também  no  mercado  financeiro  internacional  houve  aplicação.  O  
documento aponta o investimento de R$ 6,775 milhões. Do ponto de vista  de  
justiça é difícil compreender o critério utilizado pelo Estado do Rio Grande do Sul  
na distribuição da verba destinada à saúde (por exemplo, aplicação no exterior).  
Legitimidade  passiva  e  Solidariedade.  Os  entes  estatais  são  solidariamente  
responsáveis pelo atendimento do direito  fundamental  ao direito  à saúde,  não  
havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva  
de um deles. Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não  
se encontre na respectiva lista, ou se encontra na lista do outro ente. Direito à  
Saúde. A condenação do Poder Público para que forneça tratamento médico ou  
medicamento à criança e ao adolescente, encontra respaldo na Constituição da  
República. Direito, Política e Indisponibilidade Orçamentária. A falta de previsão  
orçamentária do estado para fazer frente às despesas com obrigações relativas à  
saúde  pública  revela  o  descaso  para  com  os  administrandos  e  a  ordem  
constitucional,  e  que  não  afasta  ou  fere  a  independência  dos  poderes.  
Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. NEGARAM PROVIMENTO. 



(TJRS. 8ª C. Cív. Apelação Cível Nº 70035268614. Rel. Des. Rui Portanova, J. em 
10/06/2010); 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DIREITO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE  A  AVALIAÇÃO  PSIQUIÁTRICA  E,  CASO  NECESSÁRIO,  A  
INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARA TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO.  
OBRIGAÇÃO  DO  PODER  PÚBLICO  DE  FORNECÊ-LO.  SOLIDARIEDADE 
ENTRE  OS  ENTES  PÚBLICOS.  PRIORIDADE  LEGAL.  Não  há  falar  em 
ilegitimidade  passiva  ad  causam,  uma  vez  que  o  Estado,  em todas  as  suas  
esferas de poder, deve assegurar às crianças e aos adolescentes, com absoluta  
prioridade, o direito à vida e à saúde, fornecendo gratuitamente tanto avaliação  
prévia  como o  tratamento  médico  indicado para  a  situação.  Responsabilidade  
solidária, estabelecida nos artigos 196 e 227 da Constituição Federal e art. 11, §  
2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Recurso desprovido. 
(TJRS.  7ª  C.  Cív.  Apelação  Cível  Nº  70036027993.  Rel.  Des.  Jorge  Luís 
Dall’Agnol, J. em 09/06/2010).

APELAÇÃO  CÍVEL.  ECA.  DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  ADOLESCENTE.  
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA.  DROGADIÇÃO.  SOLIDARIEDADE ENTRE OS 
ENTES  PÚBLICOS.  É  dever  dos  entes  públicos  promover,  solidariamente,  o  
atendimento à saúde de crianças e adolescentes,  nos termos do art.  196,  da  
Constituição  Federal  e  art.  11,  §  2º  do  ECA.  Havendo  comprovação  da  
necessidade de internação do adolescente para tratamento da drogadição, bem  
como  demonstrada  a  impossibilidade  da  família  em  custeá-la,  impõe-se  o  
acolhimento do pedido de internação psiquiátrica para tratamento do adolescente.  
APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS. 7ª C. Cív. A.Cív. nº 70035885698. Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho. 
J. em 26/05/2010).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO 
CONTRA  DROGADIÇÃO.  Caso  concreto.  Internação  compulsória  para  
tratamento  contra drogadição.  Legitimidade passiva e Solidariedade.  Os entes  
estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental  
ao direito à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou  
em obrigação exclusiva de um deles. Nem mesmo se o remédio, substância ou  
tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontra na lista  
do outro ente. Direito à Saúde, Separação de Poderes e Princípio da Reserva do  
Possível. A condenação do Poder Público para que forneça tratamento médico ou  
medicamento à criança e ao adolescente, encontra respaldo na Constituição da  
República e no Estatuto da Criança e do  Adolescente. Em razão da proteção  
integral  constitucionalmente  assegurada  à  criança  e  ao  adolescente,  a 
condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde  
não  representa  ofensa  aos  princípios  da  separação  dos  poderes,  do  devido  
processo legal,  da legalidade ou da reserva do possível.  Multa e bloqueio de  
valores. Descabe condenar o ente público ao pagamento de multa para atender  
ao direito à saúde. A orientação jurisprudencial da Corte autoriza o bloqueio de  
valores  para  o  fim  de  garantir  que  os  entes  federados  cumpram  o  direito  
fundamental  à  saúde.  Medida  que  se  mostra  mais  eficaz.  AGRAVO  
PARCIALMENTE PROVIDO. EM MONOCRÁTICA.



(TJRS.  8ª  C.  Cív.  A.I.  nº  70033518127.  Rel.  Des.  Rui  Portanova.  J.  em 
26/11/2009).

-  TJRJ reafirma dever  do  município  proporcionar  a  internação terapêutica  de 
adolescente dependente químico em instituição particular, ainda que sediada em 
município diverso, como parte do dever de garantia do direito à saúde, com a 
mais absoluta prioridade, tal qual preconizado pelo ECA e pela CF.

ADOLESCENTE. MEDIDA CAUTELAR. ECA. INTERNAÇÃO. DESINTOXICAÇÃO.  
DROGADIÇÃO ATIVA.  DIREITO À SAÚDE. ART.  227 DA CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 
Não se verifica a alegada violação ao art.  5º, LV da CRFB/88, eis que a prova  
carreada para  o  recurso  demonstra  que em 10/10/2007 houve a determinação  
judicial  para  internação do adolescente  no Instituto  Nova Aliança,  fato  este  de  
conhecimento  do  Secretário  Municipal  de  Saúde,  conforme  ofício  datado  de  
18/10/2007.  Assim,  a  determinação  de  expedição  de  mandado  de  busca  e  
apreensão do adolescente e internação no Instituto Nova Aliança, em Piúna, no  
Estado  do  Espírito  Santo,  objeto  do  recurso,  nada  mais  representa  do  que  o  
cumprimento da anterior. Encontrando-se o adolescente em situação de risco, e  
diante  da  inexistência  no  Município  de  Campos  dos  Goytacazes  de  Instituição  
Pública para tratamento em dependência de adolescente através de internação, é  
dever do Ente Público assisti-lo,  de forma a efetivar o seu direito à saúde que  
possui absoluta prioridade, consoante determina o art. 227 da CRFB/88 e art. 4º do  
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90). Assim, correta a r. decisão  
agravada,  porquanto  o  contexto  fático  dos  autos  demonstra  que  o  mínimo  
existencial  não está sendo atendido pela Municipalidade,  colocando em risco a  
saúde física e mental do adolescente.Insta salientar que a obrigação do Município  
em  arcar  com  o  tratamento  do  adolescente  advém  de  mandamentos  
constitucionais, quais sejam: o direito à saúde (art. 196, 197 e 30, VII da CRFB/88)  
e o dever de proteção à criança e adolescente (art. 227, §1° da Lei Maior) bem  
como da preocupação jurídica atual em se conceder eficácia máxima às normas  
constitucionais. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ. 9ª C. Cív. A.I. nº 2009.002.10791. Rel. Des. Roberto de Abreu e Silva. J.  
em 13/10/2009).

APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  SAÚDE.  INTERNAÇÃO  POR  
DROGADIÇÃO.  ECA.  PRELIMINARES  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  
MINISTÉRIO  PÚBLICO,  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  E  DA  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA, AFASTADAS.  TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA 
DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À VIDA E À SAÚDE.
O Ministério Público é parte legítima para figurar no pólo ativo de ações civis  
públicas que busquem a proteção do direito individual da criança e do adolescente  
à vida e à saúde. Aplicação dos art. 127, da CF/88; art. 201, V, 208, VII, e 212 do  
ECA. 
Em  se  tratando  de  pedido  de  internação  compulsória  de  adolescente  para  
tratamento de drogadição severa, existe solidariedade passiva entre a União, os  
Estados  e  os  Municípios,  cabendo  ao  necessitado  escolher  quem deverá  lhe  
fornecer o tratamento pleiteado.
O  fornecimento  de  tratamento  médico  ao  menor,  cuja  família  não  dispõe  de  
recursos econômicos, independe de previsão orçamentária, tendo em vista que a  
Constituição Federal, ao assentar, de forma cogente, que os direitos das crianças  



e adolescentes devem ser tratados com prioridade, afasta a alegação de carência  
de recursos financeiros como justificativa para a omissão do Poder Público.
A  administração  pública,  que  prima  pelo  princípio  da  publicidade  dos  atos  
administrativos, não pode se escudar na alegada discricionariedade para afastar  
do  Poder  Judiciário  a  análise  dos  fatos  que  envolvem  eventual  violação  de  
direitos.
A necessidade de obtenção do tratamento pode ser deduzida diretamente ao  
Judiciário, sem necessidade de solicitação administrativa prévia, na medida 
em que se postula o fornecimento com urgência, em face do iminente risco à  
saúde.
Aplica-se o “Princípio da Reserva do Possível” quando demonstrada a carência  
orçamentária  do  Poder  Público  e  o  atendimento  solicitado  (medicamento  ou  
exame  médico),  não  se  enquadra  entre  os  casos  de  extrema  necessidade  e  
urgência.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJRS. 8ª C. Cív. Ap. Cív. nº 70026109132. Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda. J. 
em 25/09/2008).

-  TJMG, em julgados distintos,  mantém decisões proferidas em sede de ACP 
ajuizadas  pelo  Ministério  Público  que  obrigam  municípios  a  custearem 
tratamento para dependência química de adolescentes em clínicas particulares.

APELAÇÃO  CÍVEL  -  PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIA  EM  FAVOR  DE  MENOR  
FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE  
RECUPERAÇÃO QUÍMICA - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
- ARTIGOS 98, INCISO II, 101 E 201, INCISO VIII, TODOS DO ESTATUTO DA  
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE -  ARTIGO  129,  INCISO  IX,  DA  CF/88  -  
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERADOS - FORMAÇÃO DE  
LITISCONSÓRCIO PRESCINDÍVEL - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO -  
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 196 E 227, CAPUT, DA CF/88 E ARTIGOS 4º,  
7º,  11  e  88,  INCISO  III  DO  ECA  -  NECESSIDADE  DO  TRATAMENTO  
COMPROVADA - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À MEDIDA  
PLEITEADA  -  ALEGAÇÕES  GENÉRICAS  QUANTO  AOS  LIMITES  
ORÇAMENTÁRIOS - COMINAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE. 
- Nos termos do artigo 201, inciso VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente,  
compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias  
legais  assegurados às  crianças e aos adolescentes,  promovendo as  medidas  
judiciais e extrajudiciais cabíveis. 
- O sistema de compartilhamento de competências, tal como estabelecido no art.  
23, II, da CRFB/88, reserva competência concorrente ao município para avaliar as  
ações e  a  forma de execução dos serviços  públicos  relativos  à  saúde,  a  ele  
competindo  fornecer  os  meios  para  realização  de  internação  de  adolescente  
carente,  portador  de  dependência  química,  ainda  que  sua  atividade  deva  
obediência às regras gerais previamente estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
- Comprovada a necessidade de o adolescente, hipossuficiente financeiramente,  
ser  submetido  a  tratamento  toxicológico  adequado,  deve-se  confirmar  a  
condenação do Município de Ubá a interná-lo em clínica de recuperação química,  
cumprindo-se, assim, o disposto no artigo 196 da Constituição da República e nos  
artigos 7º, 11, e 88, III do Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram a  
o direito social à saúde digna. 



(TJMG. 1ª C. Cív. Ap. Cív. nº 1.0699.07.069734-6/001. Rel. Des. Armando Freire. 
J. em 01/09/2009).

ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE -  MEDIDA  PROTETIVA 
ESPECÍFICA - INTERNAÇÃO DE MENOR EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE  
TRATAMENTO  DE  TOXICÔMANO  -  ARTIGO  101,  VI  -  ATRIBUIÇÃO  DO  
CONSELHO TUTELAR. A medida protetiva prevista no artigo 101, VI, do Estatuto  
da  Criança  e  do  adolescente  é  atribuição  exclusiva  do  Conselho  Tutelar.  
Compete, assim, ao Conselho Tutelar, a requisição para internação de menor em  
clínica particular para tratamento de drogas e, se não atendido, deverá acionar a  
quem  de  direito  para  que  ingresse  em  Juízo,  pelas  vias  ordinárias,  para  tal  
alcance. Inteligência do artigo 136, I, do ECA. 
(TJMG. 6ª C. Cív. Ap. Cív. nº 1.0518.07.129868-2/001. Rel. Des. Maurício Barros. 
J. em 01/09/2009).

-  TJRJ reconhece que o dever de coibir  o  ingresso irregular  e a ingestão de 
bebidas  alcoólicas  por  adolescentes  em  eventos,  a  exemplo  de  bailes  de 
formatura, sob pena da prática da infração administrativa tipificada no art. 258, 
do  ECA,  é  imposto  tanto  ao  responsável  pelo  estabelecimento  quanto  ao 
proprietário do estabelecimento.

APELAÇÃO  CÍVEL.  BAILE  DE  FORMATURA.  PRESENCA  DE  MENORES  
INGERINDO  BEBIDA  ALCÓOLICA.  Afasta-se  a  alegação  de  ilegitimidade  
passiva,  tendo  em  vista  que  se  trata  de  dever  jurídico  imposto  a  todos  os  
envolvidos na realização do evento, nos termos dos artigos 70 e 71 do Estatuto  
da  Criança e do adolescente (ECA).  Auto  de infração dando conta  de que a  
equipe do Comissariado de Justiça constatou a presença de menores de 18 anos  
de idade, sem qualquer identificação, desacompanhados, e consumindo bebida  
alcoólica, em festa de formatura. Não foram tomadas as providências necessárias  
para controlar o ingresso, a permanência, e a ingestão de bebidas alcoólicas por  
crianças e adolescentes, merecedores de proteção integral, em consonância com  
o disposto no art. 227 da Constituição da República. Evidente a infração do art.  
258 da Lei  8069/90,  sendo a multa  aplicada em observância  aos critérios  de  
equidade.  A  responsabilidade  pela  entrada,  permanência  e  pelo  consumo  de  
bebidas  alcoólicas  ou  entorpecentes  por  menores  de  dezoito  anos  de  modo  
irregular  nos  locais  de  diversão  é  solidária  entre  o  responsável  pelo  
estabelecimento e pelo promotor do evento, uma vez que as cláusulas existentes  
no  contrato  de  locação  só  possuem validade  entre  ambos,  não  podendo  ser  
oponível ao Estado.DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ. 18ª C. Cív. Ap. Cív. nº 2009.001.38409. Rel. Des. Jorge Luiz Habib. J. em 
13/10/2009).

-  TJMG,  em  decisões  distintas,  mantém  condenação  de  proprietários  e 
estabelecimentos  comerciais  que  permitiram  o  acesso  de  adolescentes  em 
violação às disposições de portarias judiciais regulamentadoras.

ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE -  AUTO  DE  INFRAÇÃO  -  
ENTRADA  DE  MENORES  EM  DANCETERIA,  BAR  E  SIMILARES  -  
NEGLIGÊNCIA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO ART. 258, DA  
LEI  Nº  8.069/90  -  SENTENÇA  MANTIDA.  O  proprietário  de  estabelecimento  
comercial, cuja atividade compreende o funcionamento de danceteria e venda de  
bebidas alcoólicas,  que permite  o  acesso de menores desacompanhados dos  



pais  ou  responsáveis,  sem  lhes  exigir  a  apresentação  de  documento  de  
identidade  ou  não  os  confere  seguramente,  comete  infração  administrativa  
prevista no art. 258 do ECA.  
(TJMG. 5ª C. Cív. Ap. Cív. nº 1.0702.08.513732-2/00. Rel. Des. Mauro Soares de 
Freitas. J. em 08/10/2009).

ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE -  PROCEDIMENTO  PARA 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A NORMAS  
DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NULIDADE DA CITAÇÃO -  
PRELIMINAR  REJEITADA  -  ESTABELECIMENTO  QUE  EXPLORA  JOGOS  
ELETRÔNICOS - PROIBIÇÃO DA ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENORES -  
INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 80 e 258 DO ECA - APLICAÇÃO DE MULTA. 
1 - Tendo sido a autuação elaborada por Comissário de Menores, a requerida foi  
devidamente intimada no momento  da infração,  nos termos do art.  195,  I,  do  
Estatuto da Criança e do adolescente, não havendo que se falar em nulidade de  
citação. 
2  -  Configura  infração  administrativa,  prevista  no  Estatuto  da  Criança  e  do  
adolescente, a permissão de entrada e permanência de menores de 18 anos em  
estabelecimento que explora jogos eletrônicos após o horário permitido. 
3 - Não havendo qualquer excesso na penalidade imposta à autuada, deve ser  
mantida a multa fixada na sentença. 
(TJMG. 6ª C. Cív. Ap. Cív. nº 1.0699.07.075242-2/001. Rel. Des. Maurício Barros. 
J. em 01/09/2009).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE  -  
INFRAÇÃO  ADMINISTRATIVA  -  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  -  
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL -  DESNECESSIDADE -  AUSÊNCIA  
DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -  PRESENÇA  DE  MENORES  EM 
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL  -  HORÁRIO  IMPRÓPRIO  -  
DESACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS -  VENDA DE BEBIDA 
ALCOÓLICA -INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 81, II, E 258 DO ECA - ARTIGO 1º DA  
PORTARIA 08/92 DA COMARCA DE VARGINHA - PROVIMENTO NEGADO. 
O  proprietário  ou  responsável  pelo  estabelecimento  comercial  que,  dolosa  ou  
culposamente,  não cumpre o seu dever de fiscalização quanto à presença de  
menores  de  18  anos,  em  horário  impróprio,  desacompanhados  de  pais  ou  
responsáveis, bem como em relação à venda e consumo de bebidas alcoólicas,  
infringe as proibições contidas no artigo 1º, da Portaria 08/92, da Comarca de  
Varginha, e artigo 81, inciso II, do ECA.
(TJMG. 1ª C. Cív. Ap. Cív. nº 1.0707.07.130650-0/001. Rel. Des. Armando Freire. 
J. em 05/08/2008. DJ 12/09/2008). 

-  TJMG  reconhece  a  existência  de  culpa  concorrente,  na  prática  de  infração 
administrativa, dos pais e dos organizadores do evento em que houve o ingresso 
de  adolescentes  em  desacordo  com  as  disposições  de  portaria  judicial 
regulamentadora.

APELAÇÃO  CÍVEL  -  REPRESENTAÇÃO  -  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  PAIS  -  
MENORES  DESACOMPANHADOS  -  INGESTÃO  DE  BEBIDA  ALCÓOLICA  -  
EVENTO - CULPA CONCORRENTE - PAIS E ORGANIZADORES - DEVER DE  
FISCALIZAÇÃO  DESCUMPRIDO  -  MINORAÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  -  
SENTENÇA REFORMA EM PARTE. Visando assegurar a proteção ao menor e  



regulamentar  citado  dispositivo  constitucional  o  Estatuto  da  Criança  e  do  
Adolescente (Lei 8.069/90), em seu art. 149, I, ‘c’, estabeleceu que a entrada e 
permanência  de  criança  ou  adolescente  em  boate,  congêneres  e  eventos,  
necessitaria de autorização pela autoridade judiciária,  o que, in casu, ocorreu,  
mas não foi cumprida da forma como determinada. É dever do organizador do  
evento, onde é vedada a presença de menores desacompanhados, fiscalizar e  
controlar  o  local  de  entrada.  Como não houve esta  fiscalização da entrada e  
distribuição  de  bebidas  alcóolica  a  menores,  há  culpa  concorrente  dos  
organizadores e dos pais. Portanto, havendo descumprimento do alvará judicial e  
ECA, devem os pais  ser  responsabilizados pela entrada de seus filhos,  ainda  
menores de idade, em eventos como o Carnalfenas, e pela ingestão de bebidas.  
DERAM PARCIAL PROVIMENTO.
(TJMG 5ª C. Cív. Proc. nº 1.0016.08.079119-3/001(1). Rel. Des. Mauro Soares de 
Freitas. J. em 24/09/2009).

-  TJRS mantém condenação de  município  a  fornecer  transporte  gratuito  para 
adolescente que necessita de tratamento de saúde.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE LIVRE PARA 
TRATAMENTO  DE  SAÚDE  DE  ADOLESCENTE.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  
CABIMENTO. HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DOS PROBLEMAS DE SAÚDE 
DA  ADOLESCENTE,  BEM  COMO  DA  NECESSIDADE  DE  TRATAMENTO  
SEMANAL.  TAMBÉM  HÁ  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  A  FAMÍLIA  RECEBE  
BENEFÍCIO  BOLSA  FAMÍLIA,  QUE  É  RECONHECIDAMENTE  PRESTADO  A  
FAMÍLIAS QUE POSSUEM BAIXA CONDIÇÃO FINANCEIRA.  O DIREITO DE  
FORNECIMENTO  TRATAMENTO  DE  SAÚDE  E  DEMAIS  SERVIÇOS  
NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DESSE DIREITO, É DEVER SOLIDÁRIO DOS  
ENTES ESTATAIS, CONFORME FARTA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, COM 
RESPALDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LOGO, NÃO CABE AO MUNICÍPIO  
RESTRINGIR O DIREITO DE TRANSPORTE GRATUITO COM BASE EM LEI  
MUNICIPAL.  CASO EM QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER  
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO SEGUIMENTO. EM  
MONOCRÁTICA.
(TJRS.  8ª  C.  Cív.  A.I.  nº  70036647592.  Rel.  Des.  Rui  Portanova.  J.  em 
02/06/2010).

-  TJRS  mantém  condenação  de  município  a  fornecer  tratamento  médico  a 
adolescentes independentemente da existência de previsão orçamentária.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ECA.  FORNECIMENTO  DE 
TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PRINCÍPIO  
DA  SEPARAÇÃO  ENTRE  OS  PODERES.  PREVALÊNCIA  DOS  DIREITOS  
CONSTITUCIONAIS  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  A  REALIZAÇÃO  DE  EXAMES,  
CIRURGIAS OU A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À CRIANÇA INDEPENDE 
DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL, AO ASSENTAR, DE FORMA COGENTE, QUE OS DIREITOS DAS  
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEVEM SER TRATADOS COM PRIORIDADE,  
AFASTA A ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS COMO  
JUSTIFICATIVA  PARA  A  OMISSÃO  DO  PODER  PÚBLICO.  RESTANDO  
COMPROVADO  QUE  A  MENOR  NECESSITA  DO  TRATAMENTO  MÉDICO,  
PREVALECE O DIREITO  CONSTITUCIONAL  À  SAÚDE DA CRIANÇA E  DO 
ADOLESCENTE. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE PRIMA PELO PRINCÍPIO  



DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NÃO PODE SE ESCUDAR  
NA  ALEGADA  DISCRICIONARIEDADE  PARA  AFASTAR  DO  PODER  
JUDICIÁRIO A ANÁLISE DOS FATOS QUE ENVOLVEM EVENTUAL VIOLAÇÃO 
DE DIREITOS.  O princípio da dignidade humana e a garantia de atendimento  
prioritário às crianças e adolescentes, além do exame da prova dos autos, conduz  
ao pronto atendimento do pedido da inicial. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS. 8ª C. Cívl. A.Cív. nº 70036056562. Rel. Des. Caludir Fidélis Faccenda. J. 
em 27/05/2010).

- TJRS concede tutela antecipada em ação civil pública proposta pelo Ministério 
Público visando a regularização do atendimento de crianças e adolescentes por 
parte do município.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  PARA  CORREÇÃO  DE 
IRREGULARIDADE  NO  ATENDIMENTO  DE  INSTITUIÇÃO  MUNICIPAL  DE 
ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO 
DE  TUTELA.  ASSISTÊNCIA  LITISCONSORCIAL  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA.  NÃO 
CABIMENTO.  DIANTE  DA  INEQUÍVOCA  DEFICIÊNCIA  NO  ATENDIMENTO  ÀS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NA MUNICIPALIDADE AGRAVADA E  
DOS RISCOS INERENTES A ESSA SITUAÇÃO DE “DEFICIÊNCIA PERICLITANTE”;  
CABÍVEL, JÁ EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, SEJA DETERMINADO AO MUNICÍPIO  
QUE DÊ UMA RESPOSTA E CUMPRA COM SEU DEVER DE PRESTAR MELHOR 
ATENDIMENTO AOS MENORES EXPOSTOS A SITUAÇÃO DE RISCO.  CASO EM 
QUE  SE  MOSTRAM  PRESENTES  OS  REQUISITOS  QUE  AUTORIZAM  A 
ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA  (ARTIGO  273  E  INCISO  I  DO  CÓDIGO  DE  
PROCESSO  CIVIL),  SENDO  DE  RIGOR  O  DEFERIMENTO  DOS  PEDIDOS  
LIMINARES  FORMULADOS  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  A  DEFENSORIA  
PÚBLICA  TEM  FUNÇÃO  INSTITUCIONAL  DE  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  
JUDICIÁRIA  GRATUITA  AOS  NECESSITADOS.  CASO  EM  QUE  NÃO  SE 
VISUALIZA  RELAÇÃO  DE  PREJUDICIALIDADE  ENTRE  A  MISSÃO  
INSTITUCIONAL  DA  DEFENSORIA  E  O  RESULTADO  DA  DEMANDA,  
DEVENDO  SER  TAL  INSTITUIÇÃO  RETIRADA  DO  PÓLO  ATIVO  DA 
DEMANDA. AGRAVO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA.
(TJRS.  8ª  C.  Cív.  A.I.  nº  70036657930.  Rel.  Des.  Rui  Portanova.  J.  em 
02/06/2010).

-  TJPR  reconhece  necessidade  de  aplicação  imediata  do  percentual 
constitucional mínimo para o setor de saúde. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORÇAMENTO ESTADUAL. SAÚDE  
PÚBLICA.  APLICAÇÃO  DE  PERCENTUAL  MÍNIMO.  REGRA 
CONSTITUCIONAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA.  DESNECESSIDADE  DE  
REGULAMENTAÇÃO. 
1. A norma constitucional determinou a aplicação de um mínimo, de doze por  
cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos  
recursos  de  que  tratam os  artigos  157  e  159,  inciso  I,  alínea  a,  e  inciso  II,  
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 
2.  Em se  tratando  de  direito  fundamental,  a  regra  que  estabelece  um gasto  
mínimo  também  ostenta  a  mesma  natureza  fundamental,  e,  como  tal,  tem  
aplicabilidade imediata. 3. Não é possível restringir direitos fundamentais, como  
também não se pode interpretar um direito fundamental de maneira restritiva. Em  
outras palavras, normas constitucionais devem ser interpretadas à luz do princípio  
da máxima eficiência. Apelação Cível provida. Maioria. 



(TJPR. 5ª C. Cív. AC nº 567006-8. Rel. Des. Rosene Arão de Cristo Pereira. J. em 
01/09/2009).

- TJMG mantém decisão que obriga o município à implementação de programa de 
acolhimento  institucional  para  crianças  e  adolescentes  afastados do convívio 
familiar.

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CONSTRUÇÃO  DE  ABRIGO  PARA  CRIANÇAS  E  
ADOLESCENTES.  OMISSÃO  DO  ENTE  PÚBLICO  RESPONSÁVEL.  
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA ANÔMALA.  
NÃO  OCORRÊNCIA.  A  criação  de  abrigo  para  crianças  e  adolescentes  em  
situação  de  risco  constitui  prioridade  social,  não  podendo  o  ente  público  
prescindir dessa estrutura. A determinação judicial de instalação do abrigo, em  
decorrência  da  omissão  do  Município  responsável,  não  consubstancia  
interferência  anômala  do  Poder  Judiciário  nas  atribuições  conferidas  a  outro  
Poder, mas exercício do controle dos atos administrativos, que tem matriz no art.  
5º, XXXV, da Constituição da República, no sentido de assegurar aos cidadãos  
direitos constitucionais de primeira grandeza. A separação de poderes deve ser  
interpretada, segundo a doutrina democrática, nos termos da Constituição e, por  
esta,  é  dado  ao Judiciário  corrigir  as  ações ou  omissões administrativas  que  
constituam ilegalidade. Recurso não provido. 
(TJMG. 4ª C. Cív. Ap. Cív. nº 1.0699.08.080584-8/001. Rel. Des. Almeida Melo. J. 
em 27/08/2009).


