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A C Ó R D Ã O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 0009802-39.2016.815.0011
Relator :  Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado em
substituição à Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
Suscitante : Juízo da 1ª Vara da Família da Comarca de Campina Grande
Suscitado :  Juízo  da  Vara  da  Infância  e  Juventude  da  Comarca  de
Campina Grande
Promovente : Eliete Batista de Miranda
Promovidos :  Salviano  Amaral  de  Medeiros  Júnior  e  Maria  Divonete
Lucena de Medeiros

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.  AÇÃO DE
TUTELA  E  GUARDA  DE  MENORES.  MENOR  EM
SITUAÇÃO DE RISCO.  NÃO CONFIGURAÇÃO.  ART.  98
DO  ECA.  ART.  171  DA  LOJE/PB.  COMPETÊNCIA  DA
VARA DE FAMÍLIA – JUÍZO SUSCITANTE.

- A situação de risco ou abandono vivenciada pelo menor,
tornando-o  suscetível  de  lesão  a  sua  integridade  física  ou
psíquica, é que determina a competência do Juízo da Infância
e da Juventude para o processo e julgamento dos pedidos de
Tutela e Guarda. Ausente tal situação de risco, a competência
será da Vara Cível.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, por maioria, em DECLARAR COMPETENTE
O JUÍZO SUSCITANTE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM.  JUIZ  DE  DIREITO  DA  1ª  VARA  DE  FAMÍLIA  DA  COMARCA  DE
CAMPINA  GRANDE  em  face  do  MM.  JUIZ  DE  DIREITO  DA  VARA  DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DAQUELA COMARCA, que, nos autos de Ação de
Tutela e Guarda de Menores com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Eliete
Batista de Miranda, genitora dos menores, contra Salviano Amaral de Medeiros
Júnior e Maria Divonete Lucena de Medeiros.

O Juiz suscitante afirma  que “a própria  inicial  afirma que os
menores estão em situação de risco, posto o relato de que os filhos da autora podem estar
sofrendo abusos sexuais, bem como os menores estariam sofrendo agressões e ameaças por
parte do genitor e  da avó”,  sendo competente,  portanto, o juízo da Infância e da
Juventude. (fls. 57/58).

O Juiz suscitado, por seu turno, alega que a competência da
Vara da Infância e Juventude não se aplica indiscriminadamente a qualquer causa
que verse sobre interesse infantojuvenil, exigindo alguma das situações previstas
no art. 148 combinado com o art. 98 do ECA. 

Sustenta que o  caso “trata de disputa entre pais, decorrente da
separação  do  casal,  afigurando-se  os  relatos  muito  mais  conflito  familiares  que
propriamente uma situação de risco prevista no ECA” (fls. 50/52).

O  Ministério  Público  de  segundo  grau  opinou  pela
competência do juízo suscitante, qual seja, a 1ª Vara de Família da Comarca de
Campina Grande. (fls. 75/81).

É o Relatório.
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V O T O 

Exmo. Juiz Convocado Eduardo José de Carvalho Soares -
Relator

Cuida-se  de  Conflito  de  Competência  em  sede  Ação  de
Tutela e Guarda de Menores, proposta por Eliete Batista de Miranda, genitora dos
menores, contra Salviano Amaral de Medeiros Júnior e Maria Divonete Lucena de
Medeiros, pai e avó paterna das crianças, respectivamente. 

O cerne da questão fica restrito à verificação se a situação
exposta  no  caderno  processual  atrai  a  competência  da  Vara  Especializada  da
Infância e da Juventude (Vara da Infância da Infância e Juventude da Comarca de
Campina Grande)  ou se o feito  deve ser processado e julgado pela  Vara Cível
competente para os processos de família, no caso, a 1ª Vara da mesma unidade
judiciária (Juízo suscitante).

Tratando-se de menor,  determina o Estatuto da Criança e do
Adolescente  (Lei  n.  8.069/90),  em seu art.  148,  parágrafo  único,  item “a”,  que,
quando  cuida-se  de  criança  ou  adolescente  nas  hipóteses  do  art.  98,  será
competente o juízo da Infância e da Juventude para o fim de conhecer de pedidos
de guarda e tutela.

O art.  98, por sua vez, dita que as medidas de proteção à
criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no
Estatuto forem ameaçados ou violados por (i) ação ou omissão da sociedade ou do
Estado; (ii) por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; (iii) em razão de
sua conduta.

Partindo de  uma interpretação teleológica  e  sistêmica  dos
dispositivos inseridos na lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
entendo  que  é  a  situação  de  risco  ou  abandono  vivenciada  pelo  menor,
tornando-o  suscetível  de  lesão  a  sua  integridade  física  ou  psíquica,  que
determina a competência do Juízo da Infância e da Juventude para o processo e
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julgamento dos pedidos de Guarda. Ausente tal situação de risco, a competência
será da Vara Cível.

Nesse sentido, é também o que dispõe o Art. 171 da LOJE –
LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA,
LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010:

“Art. 171. Compete a Vara de Infância e Juventude:

(...)

VIII  –  processar  e  julgar  as  infrações  administrativas  decorrentes  de

inobservância ao disposto no Título VII, Capítulo II, da Lei n.º 8.069, de

13 de julho de 1990 e conhecer dos casos previstos no art. 148, incisos I e

VI, do citado diploma legal;”

Quanto à definição de situação irregular, Válter Kenji Ishida
pontua:

“A situação irregular da criança e do adolescente afere-se sempre que se

constatar situação de abandono ou de risco envolvendo os mesmos. Isso

seja  em decorrência  da conduta  comissiva ou omissiva  do estado,  da

sociedade,  dos  genitores,  do  responsável  legal  ou  ainda  da  própria

criança ou do próprio adolescente.

A mensuração dessa situação irregular, por conseguinte, deve ser feita

“caso a caso”, posto que as situações envolvendo crianças e adolescentes

são extremamente peculiares.” (Estatuto da Criança e do Adolescente:

doutrina e jurisprudência. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 195).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que os menores encontram-
se sob a guarda e proteção da mãe, como afirmado na própria inicial.

Assim, como bem frisou o juízo suscitado “apesar dos conflitos
familiares  entre  o  casal  causarem  uma  espécie  de  risco  para  as  crianças,  este  risco  é
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decorrente dos próprios conflitos, a serem resolvidos e mediados na instância da vara de
família, pois não se trata de uma violação específica dos diretos assegurados pelo ECA em
virtude da própria situação da criança. Admitir o contrário era estabelecer a competência
da vara da infância  para todos  os  casos  de  guarda pois  em toda separação litigiosa as
crianças sofrem com o fim da união dos pais”. 

No mesmo sentido,  o  parecer  ministerial  ressalta  que  “no
caso da presente ação de tutela e guarda, em que pese a narrativa constante na petição
inicial,  bem como, os boletins de ocorrência acostados aos autos, conforme se extrai da
própria peça de ingresso é que se trata de indícios, sem, todavia, qualquer comprovação” de
forma que “não se visualiza a comprovação de abandono ou risco às crianças. Por isso, a
competência  para  o  julgamento  da  demanda  é  do  juízo  da  família,  implicando  na
competência, portanto, do juízo suscitante”. 

In  casu,  não  se  constata  situação  de  vulnerabilidade  dos
menores  a  justificar  a  declinação  da  competência  para  a  Vara  da  Infância  e
Juventude.

Mutatis mutandis:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE  GUARDA.

ARTS.  98  E  148  DO  ECA.  RESOLUÇÃO  N.°  227/91.  AUSÊNCIA DE

SITUAÇÃO DE RISCO. JUÍZO COMPETENTE. VARA CÍVEL/FAMÍLIA.

-  É  competência  da  Vara  Cível  ou  de  Família,  quando  existir,  o

processamento e julgamento das ações de guarda, sendo a competência

das Varas da Infância e Juventude limitada às hipóteses previstas no art.

98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. (TJMG. 4ª Câmara Cível,

Conflito  de  Competência  n.  1.0000.13.070178-2/000,  Relatora  Desª.  Ana

Paula  Caixeta,  julgamento  em  07.11.2013,  publicação  da  súmula  em

13.11.2013).

CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  GUARDA  PROVISÓRIA  E

RESPONSABILIDADE  DE  MENOR.  ALEGADA COMPETÊNCIA DA

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE

SITUAÇÃO DE RISCO DA CRIANÇA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
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REEXAME DE FATOS E PROVA. IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA Nº 7

DO  STJ.  RECURSO  ESPECIAL A QUE  SE  NEGA SEGUIMENTO.  1.

Concluindo a instância ordinária, com base no conjunto fático-probatório

dos autos,  que a criança não se  encontra em situação de risco,  não  é

possível, na via especial, rever tal entendimento, a teor da Súmula nº 7 do

STJ. 2. Recurso especial a que se nega seguimento. (REsp 1482197/DF, Rel.

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014,

DJe 02/02/2015)

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  DO  PRESENTE
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA,  para  DECLARAR
COMPETENTE o Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Campina
Grande (suscitante).

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 10 de
abril de 2018, o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do
julgamento, além do Relator e do Presidente, o Exmo. Juiz Convocado Ricardo
Vital de Almeida.  Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 12 de abril  de
2017.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
         Juiz Convocado/Relator
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