
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Conflito Negativo de Competência nº 2011156-69.2014.815.0000
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Suscitante : Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Bayeux
Suscitado : Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Bayeux
Promovente : Severina Dantas da Silva
Defensor : Marcos Antônio Medeiros Guimarães
Promovida : Rosemary Martins da Costa 

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CÍVEL.  AÇÃO  DE  GUARDA.  MENOR  SOB  A
PROTEÇÃO  DA AVÓ  PATERNA.  AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  ESTADO  DE  RISCO  OU
ABANDONO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 148,
DA  LEI  Nº  8.069/1990.  INEXISTÊNCIA  DE
VINCULAÇÃO  À  VARA  ESPECIALIZADA  DE
MENORES.  CONFLITO  CONHECIDO  PARA
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
DA 3ª VARA DA COMARCA DE BAYEUX.

- Ocorre o conflito negativo de competência quando
dois  ou  mais  juízes  se  consideram  incompetentes
para o julgamento da mesma causa.

-  Nos  termos  do  art.  148  c/c  o  art.  98,  ambos  do
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Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  compete  às
Varas da Infância e Juventude o julgamento de ação
de  modificação  de  guarda,  quando  o  menor
encontrar-se em situação de risco ou abandono, por
falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis.

-  Não estando os menores,  em situação de risco e
abandono, a competência para o seu exame não é da
Infância  e  da  Juventude,  mas  sim,  da  Vara  de
Família,  para  o  processamento  e  julgamento  da
demanda em trâmite.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, conhecer o conflito, para declarar o Juízo
suscitado, como competente.

Trata-se  de  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado pelo  Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Bayeux, fl. 08/V, alegando não ser de sua competência o processamento e julgamento
da Ação de Guarda promovida por Severina Dantas da Silva, em favor da menor,
Maria  Gabriela  Martins  da  Silva,  por  entender  que,  em  razão  de  não  restar
configurada  qualquer  hipótese  de  risco  ou  de  abandono  previsto  no  art.  98,  do
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  a  competência  para  processar  e  julgar  o
presente feito é da Vara de Família.

A referida demanda foi originariamente distribuída
para a  3ª Vara da Comarca de Bayeux, tendo o Juiz de Direito  a quo declarado sua
incompetência, sob a alegação de que, nos moldes dos arts. 168 e 172, I, da Lei de
Organização  Judiciária,  é  da  Vara  de  Infância  de  Juventude  a  competência  para
conhecer  de  pedidos  de  Regulamentação  de  Guarda  de  menores  em  situação
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irregular, fls. 05/07. 

Redistribuído o feito,  o Juiz de Direito da Vara de
Infância e Juventude declinou de sua competência, nos seguintes termos, fl. 08v:

Ante  o  exposto,  e  como no  caso  sub  judice não  se
discute  relação  de  criança  que  se  encontra  em
situação de risco, sem muitas delongas, pois a norma
inserida nos Estatutos da Criança e Adolescente e na
LOJE (art. 75 c/c ART. 42, IX) são claras,  SUSCITO
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA para  determinar
seja  oficiado  ao  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba para que o conflito seja resolvido.

Informações  prestadas  pelo  Juízo  suscitado,  fls.
18/20, argumentando, em síntese, que a “Vara da Infância e Juventude é competente
para processar e julgar as questões de guarda crianças ou adolescentes que estejam
em situação de risco”, fl. 19.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 23/26, opinou declarando competente o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Bayeux-PB.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Os presentes autos versam sobre  Conflito Negativo
de Competência suscitado pelo  Juiz de Direito da 2ª  Vara Mista  da Comarca de
Bayeux  por  entender  que,  não  estando  configuradas  as  hipóteses  do  art.  98,  do
Estatuto  de  Criança  e  do  Adolescente,  a  competência  para  processar  e  julgar  o
presente feito é da Vara de Família.
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A discussão teve origem no fato do Magistrado a quo
da  3ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Bayeux  ter  declinado  de  sua  competência,
remetendo os autos a 2ª Vara daquela Comarca, por entender que o caso em epígrafe,
conforme dispõe os arts. 168 e 172, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado, é
da competência da Vara de Infância e Juventude da mesma unidade judiciária.

Adentrando na controvérsia posta a desate, vê-se que
a análise da situação em apreço deve ser limitada pela interpretação do enunciado
contido no art. 148, “a”, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
consignado a seguir:   

Art.  148.  A Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  é
competente para: 
(...)
Parágrafo  único.  Quando  se  tratar  de  criança  ou
adolescente  nas  hipóteses  do  art.  98,  é  também
competente  a  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude
para o fim de: 
a)  conhecer  de  pedidos  de  guarda  e  tutela; -
destaquei.

Assim, a Vara da Infância e Juventude é competente
para processar e julgar as questões de guarda e tutela de crianças ou de adolescentes
que estejam em situação  de risco,  isto  é,  nos  termos do  art.  98,  do Estatuto  da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), o qual estabelece:

Art.  98. As  medidas  de  proteção  à  criança  e  ao
adolescente  são  aplicáveis  sempre  que  os  direitos
reconhecidos  nesta  Lei  forem  ameaçados  ou
violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II  -  por  falta,  omissão  ou  abuso  dos  pais  ou
responsável; 
III - em razão de sua conduta – grifei.
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Conforme se depreende da leitura dos dispositivos
acima citados,  as  medidas  de  proteção  à  criança  e  ao  adolescente  são  aplicáveis
sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente forem
ameaçados  ou  violados,  sendo  competente,  nesses  casos,  a  Vara  da  Infância  e
Juventude para processar e julgar o litígio.

Assim, analisando a hipótese dos autos, constata-se
que a criança não se encontra em situação de risco, encontrando-se, desde os seus 08
(oito) meses de idade, sob os cuidados da avó paterna, passando esta a cuidar da neta
com “todo carinho e afeto”, fl. 04.

Nesse norte, constata-se que o pedido de guarda dos
menores  enquadra-se  no  que  se  entende  por  família  extensa  ou  ampliativa
preconizada no parágrafo único do art. 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a
qual se estende para além da unidade do casal, formada por parentes próximos com
os  quais  a  criança  ou  adolescente  mantém  vínculos  de  afinidade  e  afetividade,
inexistindo,  assim,  situação  de  risco  ou  abandono  da  menor  que  implique  na
incidência das hipóteses dispostas nos arts. 98 e 148, parágrafo único, “a”, da Lei nº
8.069/1990,  não vinculando, assim, a solução do litígio às Varas Especializadas de
Menores.

Nesse  sentido,  calha  transcrever  trecho  do  parecer
ministerial, o qual preleciona, fl. 24:

Percebe-se, ao compulsarmos os autos, que a menor
em questão  não  se  encontra  em situação  de  risco,
pelo contrário, convive com a avó paterna desde os
oito meses de idade. 
(…) 
A  simples  falta  dos  pais  não  colocam
automaticamente a criança em risco, tal situação está
configurada  quando  o  menor  não  tem  os  seus
direitos  fundamentais  respeitadas,  o  que  não  se
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coaduna com o presente caso.

Em  situação  semelhante,  a  Segunda  Câmara  desta
Corte de Justiça já se manifestou:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CÍVEL. AÇÃO  DE  GUARDA  INTENTADA  POR
AVÓ MATERNA.  MENORES.  ESTADO DE RISCO
OU  ABANDONO.  INEXISTÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. ARTS. 98, II E 148,
DA  LEI  Nº  8.069/1990.  VARA  DE  FAMÍLIA.
COMPETÊNCIA.  ART.  168,  IV,  DA  LEI  DE
ORGANIZAÇÃO  E  DIVISÃO  JUDICIÁRIAS  DO
ESTADO DA PARAÍBA.  CONFLITO CONHECIDO
PARA  DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO
SUSCITADO - 3ª VARA DE FAMÍLIA.
- Ocorre o conflito negativo de competência quando
dois  ou  mais  juízes  se  consideram  incompetentes
para o julgamento da mesma causa.
-  Nos  termos  do  art.  148  c/c  o  art.  98,  ambos  do
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  compete  às
Varas da Infância e Juventude o julgamento de ação
de  modificação  de  guarda,  quando  o  menor
encontrar-se em situação de risco ou abandono, por
falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis.
-  Não estando os menores,  em situação de risco e
abandono, a competência para o seu exame, não é da
Infância  e  da  Juventude,  mas  sim,  da  Vara  de
Família,  para  o  processamento  e  julgamento  da
demanda  em  trâmite.  (TJPB,  CNC  nº
033.2010.000885-4/001, Rel.  Des. Frederico Martinho
da  Nóbrega  Coutinho,  2ª  CC,  Publicado  em
22/05/2013).
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Confirmando este entendimento:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  -
AÇÃO  DE  GUARDA  -  MENOR  QUE  NÃO  SE
ENCONTRA  EM  ESTADO  DE  RISCO  OU
ABANDONO - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL -
JUIZ SUSCITANTE - ARTS. 98 E 148 AMBOS DA LEI
Nº  8.069/1990  E  RESOLUÇÃO  Nº  227/1991  DA
CORTE  SUPERIOR  DESTE  TJMG  -
IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE PROCESSUAL.
Se o menor não se encontra em situação de risco e
abandono, a competência para seu exame é de uma
das Varas Cíveis ou de Família e não da Infância e
da Juventude, razão pela qual, na espécie, é do Juiz
Suscitante  a  competência  para  o  processamento  e
julgamento  da  demanda  em  trâmite  em  inferior
Instância.  (TJMG – Rel.:  Des.(a)  Nepomuceno Silva,
DJ  21/01/2010,  Data  da  Publicação:  01/02/2010)  –
negritei.

Diante  dessas  considerações,  conclui-se  que  a
competência para o processamento e julgamento do presente feito é da  3ª Vara da
Comarca  de  Bayeux,  uma  vez  que,  como  já  frisado  alhures,  a  menor  não  se
encontram em situação de risco, mas, sim, sob os cuidados, proteção e assistência da
sua avó paterna.

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  DO  CONFLITO,
declarando  como  competente  o  Juízo  da  3ª  Vara  da  Comarca  de  Bayeux,  ora
suscitado, para conhecimento e julgamento da demanda. 

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
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convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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