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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA CÍVEL. 
AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  REGISTRO  CIVIL. 
PATERNIDADE RECUSADA APÓS EXAME DE DNA. 
QUESTÃO  DE  ESTADO  DE  PESSOA. 
COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. ART. 168 DA 
LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRECEDENTE 
DESTA  CORTE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  120, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL.  CONHECIMENTO DO CONFLITO  PARA,  DE 
PLANO,  DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO 
SUSCITADO. 

-  Se  a  pretensão  do  autor  é  a  desconstituição  da 
paternidade  outrora  reconhecida  em  assento  de 
registro civil, a competência para processar e julgar o 
feito é do Juízo da Vara de Família. 

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE 
ANULAÇÃO DE  REGISTRO DE NASCIMENTO.  CAUSA 
DE  PEDIR  CONSISTENTE  NA  RECUSA  DA 
PATERNIDADE  EXISTENTE  NA  CERTIDÃO.  QUESTÃO 
DE ESTADO DE PESSOA. COMPETÊNCIA DA VARA DE 
FAMÍLIA.  ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DISCIPLINADA 
NO ART. 168 DA NOVA LOJE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO  
SUSCITADO.  Dentro  da  distribuição  da  esfera  de 
competência das Comarcas da Capital, o inciso IX do art.  
168 da nova LOJE, prevê de forma taxativa a atribuição das  
Varas  de  Família  para  julgamento  de  ações  relativas  ao  
estado  das  pessoas.(CC  n.º  200.2008.019396-0/001,  Rel.:  
Dra. Maria das Graças Morais Guedes, 2.ª Câmara Cível do  
Tribunal de Justiça da Paraíba, D.J.: 17/05/2011)
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Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível  suscitado pelo 

Juízo de Direito da Vara dos Feitos Especiais da Capital em face do ju´zo da 1.ª Vara 
de  Família  da  Capital,  nos  autos  da  “ação  anulatória  de  registro  de  nascimento”, 
proposta  por  Felipe  Afonso  Gonçalves em  face  de  Luís  Felipe  Medeiros  Gonçalves, 

representado por sua genitora Diana Medeiros de Souza.

Em suas informações, o suscitante alega que o feito trata de ação de 

anulação de registro de nascimento, sendo competente, nos termos da LOJE, a vara dos 

Feitos Especiais (fls. 18).

Por  outro  lado,  o  suscitado aduz  que  “trata-se  de processo  de rito  

ordinário visando – e esse é o seu único e precípuo objetivo – a negação da paternidade  

lançada no registro do filho menor da promovente, para “ que seja anulado o registro de  

nascimento do menor”. (fls. 04)

Parecer da Procuradoria de Justiça, entendendo pela procedência do 

conflito – 24/26.

É o breve relatório.

DECIDO.

O cerne da questão é determinar se a demanda está inserida na seara 

de competência da Vara dos Feitos Especiais, ou no âmbito de atribuições da Vara de 

Família.

Analisando os autos, vislumbro que assiste razão ao suscitante. Apesar 

de ter o autor denominado “ação anulatória de registro de nascimento”, percebe-se que, 

na verdade, sua pretensão consiste na desconstituição da paternidade, após ciência de 

que não é o pai biológico do menor. 

Assim, a correção dos dados constantes do registro  seria apenas a 
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consequência  do  reconhecimento  da  negativa  da  paternidade,  pelo  que  ratifico 

integralmente o que assentou a Procuradoria de Justiça, in verbis:

“A  existência  de  vara  especializada  em  razão  da  matéria  
contempla,  como  já  dito,  hipótese  de  competência  absoluta,  
sendo, portanto, improrrogável, nos termos do art. 91 c/c 102 do  
Código  de  Processo  Civil.  Por  outro  lado,  as  normas  de  
competência  devem  receber  interpretação  restritiva  daí  porque 
caber à Vara de Família, a tramitação e julgamento do presente  
feito.
É que, segundo o art. 169, inciso I, da LOJE/PB, a vara de feitos  
especiais  é  competente  para  processar  e  julgar,  com 
exclusividade, as causas que digam respeito:
Art. 169. (…)
I  –  as  matérias  relativas  aos  registros  públicos,  inclusive  a  
celebração de casamentos e a fiscalização dos serviços notarial e  
de registros;
Acontece  que,  embora  a  demanda  busque  uma  alteração  no 
registro de nascimento de menor relativa à paternidade,  se faz  
necessário  que  antes  seja  dado  um  provimento  judicial  que 
confirme,  para  efeitos  legais,  a  negativa  de filiação perseguida  
pelo autor.

Diante disso, o simples fato de a demanda, como consequência  
da negativa de paternidade, acarretar  uma alteração  do registro  
de nascimento do menor, a nosso ver não é causa que determine  
a competência da vara de feitos especiais para julgar o feito.
Diante  de  tal  entendimento,  extraímos  que  no  caso  em tela  a  
presente ação deve ser processada e julgada perante a 1.ª Vara  
de Família da Comarca de João Pessoa.” (fls. 25/26)

Com efeito,  se a causa de pedir  consiste na recusa da paternidade 

existente na certidão de nascimento, a competência para processar e julgar a ação é da 

vara de família, conforme art. 168 da LOJE. Vejamos:

Art. 168. Compete a Vara de Família processar e julgar:
(…)
V  –  as  ações  de  investigação  de  paternidade  ou  de  
maternidade, cumuladas ou não com petição de herança ou  
alimentos, ou com a de nulidade de testamento, bem como  
as ações ordinárias de reconhecimento de filiação paterna  
ou materna;
(…)
IX- as ações relativas ao estado civil  e à capacidade das  
pessoas e seus incidentes processuais.

Nossa Corte já se pronunciou sobre o tema:

3
Desembargador José Ricardo Porto



CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.º 2008801-86.2014.815.0000

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE  
ANULAÇÃO  DE  REGISTRO  DE  NASCIMENTO.  CAUSA  DE 
PEDIR  CONSISTENTE  NA  RECUSA  DA  PATERNIDADE 
EXISTENTE  NA  CERTIDÃO.  QUESTÃO  DE  ESTADO  DE 
PESSOA.  COMPETÊNCIA  DA  VARA  DE  FAMÍLIA.  
ATRIBUIÇÃO  JURISDICIONAL  DISCIPLINADA  NO  ART.  168  
DA  NOVA  LOJE.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  SUSCITADO.  
Dentro da distribuição da esfera de competência das Comarcas da  
Capital, o inciso IX do art. 168 da nova LOJE, prevê de forma taxativa  
a atribuição das Varas de Família para julgamento de ações relativas  
ao estado das pessoas.(CC n.º  200.2008.019396-0/001, Rel.:  Dra.  
Maria das Graças Morais Guedes, 2.ª Câmara Cível do Tribunal de  
Justiça da Paraíba, D.J.: 17/05/2011)

Destarte,  resta  patente  a  responsabilidade  do  suscitado  para 

julgamento da ação em questão.

Por último, friso que o art. 120, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil,  

autoriza o relator a decidir, de plano, o incidente em análise, com base em jurisprudência  

dominante do respectivo Tribunal, senão vejamos:

Art.  120,  parágrafo  único,  CPC. “Havendo  jurisprudência 
dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator poderá  
decidir de plano o conflito de competência, cabendo agravo, no 
prazo de cinco dias, contado da intimação da decisão às partes,  
para o órgão recursal competente.” 

Diante do exposto, com fulcro no art. 120, parágrafo único, do CPC, 

julgo, de plano, o presente conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª 
Vara de Família da Capital para processar e julgar a demanda.

Publique-se. 

Intime-se.

João Pessoa, 10 de dezembro de 2014.

     Des. José Ricardo Porto
  Relator

J07/J04
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