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CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1127051-4
ORIGEM: FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE E ADOÇÃO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RELATOR: DESª JOECI MACHADO CAMARGO

Promoção nº

COLENDA DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL:

EMÉRITOS JULGADORES

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado às 

fls. 250/252, pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Foro 

Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba em face da 

decisão de fls. 159/160, do Juízo da 6ª Vara de Família do Foro Central 

da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que nos autos de 

pedido de Regulamentação de Guarda n. 0010738-40.2011.8.16.0002, 

declinou da competência determinando a remessa do feito à uma das 

Varas da Infância e Juventude de Curitiba.

Alega o Juízo suscitante que: trata-se de autos de guarda 

em que a infante alvo do processo está sendo devidamente assistida por 
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sua guardiã em todas as suas necessidades, razão pela qual, não 

estando em situação de risco, deve o processo continuar tramitando na 

Vara de Família, onde foi originalmente proposto (fls. 250/252). 

Distribuídos os autos à Colenda Décima Segunda Câmara 

Cível desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o douto 

Desembargador Relator solicitou informações às autoridades em 

conflito e após determinou a abertura de vista dos autos à Procuradoria 

Geral de Justiça (fl. 08-TJ).

As informações não foram prestadas.

É, em apertada síntese, o relatório.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à 

determinação do foro competente para processar e julgar pedido de 

regulamentação de guarda proposto por PROPONENTE em relação à 

CRIANÇA, nascida em DD/MM/AAAA.

Consta dos autos que CRIANÇA foi entregue à 

PROPONENTE pelo genitor, pois nem ele nem a mãe biológica teriam 

condições de cuidar da criança e ambos estavam de acordo1 

considerando que PROPONENTE era uma amiga de infância do genitor 

e sempre foram vizinhos. 

A guarda provisória foi deferida pela 6ª Vara de Família de 

Curitiba em data de 05/03/20122, entretanto, consta que a criança já 

estava sob os cuidados de PROPONENTE desde julho/2011.

1 (ver declarações de fls. 66 e 72)
2 (fls. 106)
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Foi realizado pela equipe técnica da Vara de Família de 

Curitiba “Estudo de Caso” com os envolvidos (fls. 117/123) bem como, 

via precatória, com a genitora que reside em CIDADE/UF (fls. 141/146). 

Constatou-se que a criança estava sendo bem atendida pela 

guardiã, mas que encontrava-se com pessoas sem nenhum vínculo 

biológico, razão pela qual a douta juíza da Vara de Família  de Curitiba 

declinou da competência remetendo os autos a uma das Varas da 

Infância e da Juventude de Curitiba (fls. 159/160).

Remetidos os autos à 1ª Vara da Infância e da Juventude e 

Adoção do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba, foi determinado a realização de estudo técnico junto à infante 

para averiguar a real situação da mesma (fls. 196/197), o que foi feito 

conforme consta às  fls. 209/212, onde se atestou que a criança estava 

bem adaptada no núcleo familiar que se encontrava, não apresentando 

os genitores perspectivas em reassumir a responsabilidade pela 

criança. 

A guardiã na ocasião foi orientada sobre a possibilidade de 

pleitear a adoção da infante, mas intimada para tal não se manifestou 

(fls. 221 e 229).

Por decisão de fls. 250/252 a douta Magistrada da Vara da 

Infância e Juventude suscitou o presente conflito negativo de 

competência, sob o argumento de que não haveria “situação de risco” a 

justificar a tramitação do pedido perante aquele Juízo, ex vi do disposto 

no art. 148, parágrafo único, alínea “a”  c/c art. 98, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.
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Em que pese os argumentos do douto Juízo suscitante, a 

análise da competência para apreciar o pedido, dadas as peculiaridades 

do caso, prescinde da constatação da presença ou não de “situação de 

risco”, haja vista que a matéria é regulada pelo art. 148, inciso III, da 

Lei nº 8.069/90, e não pelo art. 148, parágrafo único, alínea “a”, do 

mesmo Diploma Legal.

Com efeito, como é sabido e ressabido, a colocação de 

criança ou adolescente sob guarda de terceiros é, por si só, medida de 

caráter excepcional e eminentemente transitório, pois por ser uma 

medida passível de revogação “a qualquer tempo” (cf. art. 35, da Lei nº 

8.069/90), não confere maiores garantias ao “guardado”, que pode, por 

qualquer razão, e a qualquer momento, ver-se privado do convívio de 

seus guardiães.

Por esta razão, a colocação de criança ou adolescente sob 

guarda de terceiros, salvo em situações também excepcionais e 

plenamente justificadas, somente deve ocorrer como medida 

preparatória à sua colocação sob tutela ou adoção, como aliás dispõe 

de maneira expressa o art. 33, §2º, da Lei nº 8.069/90:

§ 2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de 

tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a 

falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o 

direito de representação para a prática de atos determinados.

4



Centro de Apoio Operacional das Promotorias
da Criança e do Adolescente e da Educação

Protocolo n. 35123/2013-ch

No caso ora analisado, não há que se falar em “tutela”, e 

nem houve qualquer justificativa idônea para a transferência da guarda 

da pequena CRIANÇA a PROPONENTE por seus genitores, que segundo 

consta não são parentes desta e não mais mantiveram contato com a 

infante, sendo assim inevitável a conclusão de que tal “entrega” foi feita 

com “ânimo definitivo”, ou seja, nitidamente com vista à ADOÇÃO.

Semelhante conclusão, vale dizer, é reforçada pela 

constatação de que em momento algum foi sequer cogitado ou 

regulamentado (como seria de rigor, em uma guarda que não fosse 

destinada à adoção), o DIREITO DE VISITAS dos pais à infante, nos 

moldes do previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 8.069/90:

§ 4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, 

da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for 

aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de 

criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito 

de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, 

que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do 

interessado ou do Ministério Público. 

Desnecessário dizer que semelhante prática deve ser 

COIBIDA, pois além de representar evidente BURLA AO CADASTRO DE 

ADOÇÃO (gerando assim descrédito a toda sistemática idealizada pela 

Lei nº 8.069/90 para o deferimento deste tipo de medida), faz com que 

a criança seja tratada como mero “objeto de livre disposição dos pais”, 

em evidente afronta ao princípio da condição da criança e do 
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adolescente como sujeito de direitos (art. 100, par. único, inciso I, da 

Lei nº 8.069/90) e ao próprio princípio basilar da dignidade da pessoa 

humana (dentre outros), além de colocar a criança que será adotada 

por pessoa que não passou pelo respectivo processo de habilitação e 

preparação prévias, ao sério risco de uma futura rejeição, como 

infelizmente se tem visto ocorrer em numerosos casos Brasil afora.

Vale mencionar que tamanha é a preocupação em evitar a 

ocorrência de situações como a versada nos autos que a douta 

Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, 

expediu a Recomendação nº 08/2012, de 07/11/2012, de onde se 

extrai: 

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar o assédio de qualquer 

tipo à família biológica pelos pretendentes a adotar;

CONSIDERANDO os muitos problemas que tem se verificado pelo 

país com a apresentação perante o Poder Judiciário, de pessoas 

previamente "ajustadas" com a família biológica da criança e 

adolescente na busca da adoção intuito personae;

CONSIDERANDO que, embora provisória, a guarda cria vínculo 

afetivo natural entre as partes, que muitas vezes leva a futuros 

pedidos de adoção;

RESOLVE:

Art. 1º. Recomendar aos juízes com jurisdição na infância e 

juventude que ao conceder a guarda provisória, em se tratando de 

criança com idade menor ou igual a 3 anos, seja ela concedida 

somente a pessoas ou casais previamente habilitados nos 

cadastros a que se refere o art. 50 do ECA, em consulta a ser feita 
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pela ordem cronológica da data de habilitação na seguinte ordem: 

primeiro os da comarca; esgotados eles, os do Estado e, em não 

havendo, os do Cadastro Nacional de Adoção.

Importante notar que a referida recomendação é 

expressamente dirigida aos “juízes com jurisdição na infância e 

juventude”, pois parte do princípio que pedidos de guarda, quando não 

passíveis de enquadramento no citado art. 33, §2º, da Lei nº 8.069/90 

(ou seja, quando não tiver sido cabalmente demonstrado o caráter 

excepcional e eminentemente transitório da medida, que deve ser 

plenamente justificada pelas circunstâncias - não bastando, é claro, o 

simples “acordo de vontades”  entre os pais e o pretenso guardião3), 

como é o caso dos autos, serão natural e necessariamente de 

competência da Justiça da Infância e da Juventude. 

A questão central, portanto, não reside na análise da 

presença ou não de “situação de risco”, mas sim da presença de 

situação que justifique - em caráter excepcional e transitório, como 

visto - a colocação da criança sob guarda de terceiro e, em última 

análise, a MOTIVAÇÃO (e o OBJETIVO - declarado ou não) do pedido, o 

que no caso dos autos, de uma forma ou de outra, nos levará à 

inevitável conclusão de que estamos diante de um pedido de guarda 

com vista à futura ADOÇÃO que, como tal, se enquadra na hipótese do 

citado art. 148, inciso III, da Lei nº 8.069/90 (por se tratar de um 

verdadeiro “incidente” preparatório a um pedido de adoção”):

3 Que pode esconder, até mesmo, a prática do CRIME tipificado no art. 238, da Lei nº 
8.069/90.
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Art. 148. A Justiça da Infância e da juventude é competente para:

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes.

Irrelevante, portanto, se perquirir se está ou não presente a 

mencionada “situação de risco” (embora a aparente desídia da guardiã 

em regularizar - “em definitivo”  - a situação da criança, dada 

mencionada precariedade da guarda, sem dúvida assim o sugira), pois 

a competência - ABSOLUTA - da Justiça da Infância e da Juventude 

decorre do próprio OBJETO da ação: UM PEDIDO DE GUARDA COM 

VISTA À ADOÇÃO, formulado de maneira indevida e injustificada por 

pessoa não habilitada que, a rigor, NÃO PODERIA TER SIDO 

DEFERIDO (mesmo que tivesse sido formulado perante o Juízo 

competente), à luz do ordenamento jurídico brasileiro e da citada 

Recomendação nº 08/2012 da douta Corregedoria Nacional de Justiça.

Como, no entanto, não está aqui em exame o cabimento ou 

não do deferimento do pedido, mas sim apenas qual Juízo detém a 

competência para apreciá-lo e julgá-lo, resta apenas a conclusão de que 

esta recai sobre o Juízo suscitante, ex vi do disposto no citado art. 148, 

inciso III, da Lei nº 8.069/90.

Do contido nos autos, no entanto, se extrai uma importante 

lição:

A necessidade de orientação, preferencialmente por ato da 

douta Corregedoria Geral de Justiça, dos Juízos com competência em 

matéria de Infância e Juventude, e também de Família, para estarem 

atentos a semelhantes pedidos de guarda, não apenas para que sejam 

apreciados e julgados pelo Juízo competente, mas também, e acima de 
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tudo, para evitarem sua utilização de forma indevida e contrária ao 

ordenamento jurídico, como bem apontado pela citada Recomendação 

nº 08/2012 da douta Corregedoria Nacional de Justiça, que deve ser 

amplamente divulgada entre todos os magistrados.

Se o manejo indiscriminado de pedidos de guarda, por si só, 

já deve ser visto com ressalvas, por atentar contra princípios 

elementares contidos na Lei nº 8.069/90, que preconizam a preferência 

(quase que absoluta) pela manutenção da criança/adolescente junto à 

sua família de origem, além de ter o potencial de convalidar acordos 

celebrados de maneira espúria (e mesmo criminosa) entre os pais e 

terceiros, muitas vezes completamente despreparados para as 

consequências presentes e futuras de uma adoção (quando trazem - 

ainda que de forma velada - tal propósito), e ainda gerar grave 

insegurança jurídica, dada precariedade da medida, com muito mais 

razão isto ocorre quando formulados perante o Juízo da Família, sem a 

cabal demonstração, de maneira cabal e irrefutável, da situação 

excepcional e transitória prevista no art. 33, §2º, da Lei nº 8.069/90. 

Assim sendo, e requerendo prioridade absoluta na 

tramitação e julgamento do presente feito, ex vi do disposto no art. 4º, 

caput e par. único, alínea “b”, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, caput, da 

Constituição Federal, o pronunciamento do Ministério Público de 2º 

grau é no sentido de que seja firmada a competência do Juízo da 1ª 
Vara da Infância e da Juventude do Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba, na forma ponderada.
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Requer, outrossim, o envio de cópia dos autos à douta 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, para que os 

Juízos com competência em matéria de Infância e Juventude e também 

de Família em todo Estado do Paraná recebam as orientações 
devidas, na perspectiva de integral cumprimento ao contido na citada 

Recomendação nº 08/2012 da douta Corregedoria Nacional de Justiça, 

além, é claro, do disposto no ordenamento jurídico correlato, de modo a 

evitar que situações como a versada nos autos, que há tanto se 

arrastam sem solução e tantos prejuízos podem causar às crianças e 

adolescentes destinatárias da medida, voltem a ocorrer. 

       Curitiba, 23 de outubro de 2013.

Murillo José Digiácomo
Promotor de Justiça

Designado para atuar em 2º grau
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