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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 
PROCESSO Nº 0000774-56.2015.815.0181.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Suscitante : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guarabira.
Suscitado : Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital.

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
AÇÃO  DE  GUARDA E  ADOÇÃO.  CRIANÇA
QUE RESIDE DESDE O NASCIMENTO COM
OS  POSTULANTES.  GUARDA  FÁTICA.
FIXAÇÃO  DA  COMPETÊNCIA.  JUÍZO  DOS
RESPONSÁVEIS.  ART. 147, I, DO ESTATUTO
DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
PRIORIDADE  ABSOLUTA. COMPETÊNCIA
PARA JULGAMENTO DO JUÍZO DA 1ª VARA
DA  INFÂNCIA  E  DA  JUVENTUDE  DA
COMARCA DA CAPITAL. JUÍZO SUSCITADO.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

– Embora a competência, em primeiro lugar, seja
determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e,
somente à falta destes, pelo lugar onde se encontre a
criança,  observa-se  que  a  criança,  logo  após  o  seu
nascimento,  foi  disponibilizada  para  adoção  pela
genitora e entregue aos requerentes que se tornaram
os atuais responsáveis do menor.

– Ademais,  a  manutenção  do  processo  na
localidade  onde  se  encontra  a  criança,  é
recomendável,  uma  vez  que  permitirá  uma  melhor
análise das reais  condições sócio-familiares em que
vive, de modo a contribuir para o convencimento do
julgador no sentido de deferir ou não a adoção. 
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Vistos.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência que tem como
juízo suscitante o da 2ª  Vara da Comarca de Guarabira e como suscitado o da
1ª  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  da  Comarca  da  Capital,  cujo  objeto
consistente  na  declaração  de  qual  dos  dois  juízos  é  o  competente  para  o
processamento e julgamento da “Ação de Guarda com pedido de Adoção”,
movida por Dayse de Albuquerque Borges e Luciano Luna Ferreira em favor
do menor Igor Feitosa de Lima.

Contam  os  autos  que  a  referida  demanda  fora  inicialmente
distribuída para o juízo suscitado que considerando ser a criança natural da
cidade Pilõezinhos/PB, local em que reside a sua genitora e onde o Conselho
Tutelar  entregou  a  mesma ao  casal  requerente,  deve  o  feito  ser  julgado  e
processado no Juízo da Comarca de Guarabira/PB.

Por conseguinte, a 2ª Vara Da Comarca de Guarabira aduziu
que  a  criança  desde  o  nascimento  encontra-se  sob  a  responsabilidade  dos
promoventes.  Assim,  segundo  entendimento  majoritário  dos  tribunais,  “em
caso de criança que foi disponibilizada para a adoção pela pró´pria genitora,
já se encontrando a mesma sob a guarda de fato dos pretendentes a adoção, é
recomendado  que  o  processo  permaneça  tramitando  onde  se  encontra  a
criança, permitindo uma melhor análise das reais condições sócio-familiares
em que vive”. Com tais razões, suscitou conflito negativo de competência (fls.
47/50).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  55/59),  manifestando-se  pela  procedência  do  conflito,
declarando-se a competência do Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude da
Capital para processar e julgar o feito.

É o relatório.

DECIDO.

Trazem os presentes autos Conflito de Competência Negativo
suscitado  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira,  tendo  como
suscitado o da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, cujo
objeto consistente na declaração de qual dos dois juízos é o competente para o
processamento e julgamento da “Ação de Guarda com pedido de Adoção”,
movida por Dayse de Albuquerque Borges e Luciano Luna Ferreira em favor
do menor Igor Feitosa de Lima.

Verifico que assiste razão ao Juízo suscitante,  face as razões
abaixo declinadas.

Contam os autos que o menor Igor Feitosa de Lima, filho de pai
desconhecido, foi entregue diretamente por sua genitora, por oportunidade de
seu  nascimento,  ao  casal  autor  da  ação,  Dayse  de  Albuquerque  Borges  e
Luciano Luna Ferreira.
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Os requerentes, domiciliados na Capital, com a guarda fática da
criança, ingressaram com a presente demanda, objetivando a guarda provisória
do mesmo e, posteriormente, a sua adoção.

Entretanto, a celeuma, ora posta, centra-se no foro competente
para processar  e  julgar  o  feito,  uma vez  que não obstante  tenha a  criança
nascido  em  Pilõezinhos,  localidade  onde  reside  sua  genitora,  encontra-se
atualmente sob os cuidados do casal autor da ação, nesta Capital.

Nesses termos, estabelece o art. 147 do Estatuto da Criança e do
Adolescente:

“Art. 147. A competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II  -  pelo  lugar  onde  se  encontre  a  criança  ou
adolescente, à falta dos pais ou responsável.”

Assim,  embora  a  competência,  em  primeiro  lugar,  seja
determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e, somente à falta destes,
pelo lugar onde se encontre a criança, observa-se que a criança, logo após o
seu nascimento, foi disponibilizada para adoção pela genitora (residente em
Pilõezinhos/PB) tendo sido entregue aos requerentes que se tornaram os atuais
responsáveis do menor.

 Ademais,  a  manutenção  do  processo  na  Capital,  onde  se
encontra  a  criança,  é  recomendável,  uma  vez  que  permitirá  uma  melhor
análise das reais condições sócio-familiares em que vive, de modo a contribuir
para o convencimento do julgador no sentido de deferir ou não a adoção. 

Propício  ainda  ressaltar,  que,  conforme  bem  pontuado  pelo
Ministério Público em atuação no 2º grau, “a norma deve ser analisada à luz
do  princípio  constitucional  da  prioridade  absoluta  (art.  227,  CF)  e  da
doutrina da proteção integral da criança, a fim de se preservar a estabilidade
emocional do menor.” 

Conclui,  pois,  o  Parquet,  que  “estando  a  criança  sob  os
cuidados permanentes dos adotantes, como se pais fossem, não se pode negar
o exercício fático da guarda com o ônus da responsabilidade dos mesmos,
ainda que não legalizado.” - fls. 56.

Neste sentido, jurisprudência das Cortes Pátrias de Justiça:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  -
GUARDA  DE  MENOR  -  FIXAÇÃO  DA
COMPETÊNCIA  -  JUÍZO  ONDE  RESIDE  O
MENOR  -  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  147  DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  
- "Em se tratando de processo submetido às regras
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protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente,
a exegese da norma deve ser feita com avaliação do
caso  concreto,  sempre  visando  ao  critério  que
melhor  atenda  ao  interesse  dos  tutelados.  Na
espécie,  mostra-se  aconselhável  que  o  pedido  de
adoção seja processado no domicílio de quem detém
a guarda da menor, seus responsáveis (art. 147, I, do
ECA), o que atende aos interesses da criança." (STJ
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 86.187 - MG
(2007/0122662-9)  -  SEGUNDA  SEÇÃO  -
RELATOR  :  MINISTRO  SIDNEI  BENETI  -  DJ:
05/03/2008)  (TJMG-  Conflito  de  Competência
1.0000.12.046288-2/000,  Relator(a):  Des.(a)
Belizário  de  Lacerda  ,  7ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 18/09/2012, publicação da súmula em
28/09/2012) 

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  PEDIDO  DE
ADOÇÃO.  CRIANÇA  ENTREGUE
INFORMALMENTE  À  POSTULANTE  DA
ADOÇÃO,  RESIDENTE EM COMARCA DIVERSA
DAQUELA  ONDE  TRAMITOU  A  DESTITUIÇÃO
DO  PODER  FAMILIAR.  Considerando  que  a
criança está sob a guarda fática da postulante e no
seu domicílio foi primeiramente ajuizado o pedido
de adoção, desacolhe-se o conflito de competência.
JULGARAM IMPROCEDENTE O CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.  UNÂNIME.  (Conflito  de
Competência  Nº  70048353734,  Oitava  Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Luiz
Felipe Brasil Santos, Julgado em 26/07/2012) 

Ante  o  exposto,  em consonância  com o  parecer  ministerial,
JULGO PROCEDENTE o presente conflito, declarando como competente o
Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, ora suscitado, para
onde devem ser remetidos os autos.

P.I. 

Cumpra-se. 

João Pessoa, 9 de abril de 2015. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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