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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002071-05.2010.815.0301.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Pombal. 
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado pelo Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

APELANTE: Manoel Ribeiro da Silva Neto. 
ADVOGADO: Admilson Leite de Almeida Júnior. 
APELADA: Justiça Pública.

EMENTA:  APELAÇÃO.  RETIFICAÇÃO  DE  REGISTRO  CIVIL.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA DATA DE NASCIMENTO E NOME DA GENITORA
DO  AUTOR.  CERTIDÃO  DE  BATISMO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PEDIDO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA
TESTEMUNHAL.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  PEDIDO
AUTORAL IMPUGNADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  INTELIGÊNCIA DO ART.  109,  §  1º,  DA LEI  DE
REGISTRO  PÚBLICO.  ACOLHIMENTO.  DESCONSTITUIÇÃO  DA
SENTENÇA.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  PARA  PRODUÇÃO  DA
PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO. 

1. No procedimento de retificação de registro civil deve ser priorizado o princípio da
verdade real. 

2. O julgamento antecipado, com a improcedência do pedido sob o fundamento de
que a certidão de batismo é insuficiente para desconstituir a presunção de veracidade
do  Registro  Civil,  sem  oportunizar  a  parte  requerente  a  produção  das  provas
necessárias, configura cerceamento de defesa. 

3. Não se pode afastar, de plano, a força probatória da certidão de batismo, que de
fato pode servir como meio de promover a retificação o Registro Civil. 

4.  Circunstâncias  que  implicam  na  necessidade  de  ampla  dilação  probatória,
imprescindível  ao  esclarecimento  do  alegado  equívoco  a  respeito  da  data  de
nascimento e do nome da genitora do Autor.  

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0002071-05.2010.815.0301, em que figuram como partes Manoel Ribeiro
da Silva Neto e a Justiça Pública.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento. 



VOTO.

Manoel  Ribeiro  da  Silva  Neto  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Pombal,  nos  autos  da  Ação  de
Retificação de Registro Público por ela intentada em face da Justiça Pública, que
julgou improcedente o pedido de retificação na Certidão de Casamento quanto à data
do seu nascimento, de 25 de janeiro de 1952, para 01 de janeiro de 1947 e o nome da
sua genitora, de Maria Jovi do Espírito Santo para Maria Jovita da Conceição, que
são os constantes no seu Batistério,  ao fundamento de que  a Certidão de Batismo
não basta para fazer frente à Certidão de Casamento,  porquanto,  ao passo que o
Registro  Civil  goza  de  presunção de  veracidade,  o  batistério,  por  sua  conotação
apenas  indiciária,  não  pode  ensejar  o  acolhimento  da  alegação  de  possível  erro
daqueles dados.

Em suas razões,  f.  51/59, sem adentrar  no mérito,  arguiu a  preliminar de
nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, por entender que, além de não lhe
ter  sido oportunizada  a  produção da  prova  testemunhal,  que  comprovaria  o erro
constante na sua Certidão de Casamento quanto à data de nascimento e o nome da
sua mãe, é entendimento dos Tribunais que, se o pedido de retificação do registro
civil  for  impugnado  pelo  Ministério  Público,  como  ocorreu  na  hipótese,  o  Juiz
deverá determinar a produção da prova,  nos termos do art.  109, § 1º,  da Lei de
Registro Público, notadamente quando requerida na Inicial. 

Requereu  o  provimento  do  Recurso  para  que,  acolhendo  a  preliminar,  a
Sentença  seja  anulada,  determinando  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  para  regular
instrução do processo. 

A Procuradoria de Justiça, f, 70/73, opinou pelo desprovimento do Recurso,
ao  argumento  de  que,  além  dos  dados  fornecidos  pelo  Apelante  terem  alguma
semelhança com aqueles diligenciados não serem suficientes para o deferimento da
retificação  pleiteada,  depoimentos  testemunhais  não  são  suficientes  para
comprovarem  dados  tão  precisos  como  o  são  a  data  de  nascimento  e  o  nome
completo da sua mãe. 

É o Relatório. 

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do Recurso. 

De início, oportuno esclarecer que, em vista da estreita relação do Registro
Público com a própria identidade do indivíduo, a ação que pretende retificá-lo deve
ser orientada sempre pela busca da verdade real, conforme julgados do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais1.
1AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - IRMÃS COM DATA DE NASCIMENTO
TROCADA  -  MESMO  NOME  -  INICIATIVA  PROBATÓRIA  DO  JUIZ  -
OBRIGATORIEDADE  -  BUSCA DA VERDADE REAL.  -  É  descabido  o  acolhimento  da
pretensão da pessoa que pretende ver retificado seu registro de nascimento, sob a alegação de
teve trocada sua data de nascimento com a de sua irmã, que tem o mesmo nome, sem que
tenham  sido  esgotadas  todas  as  possibilidades  de  esclarecimento  acerca  de  sua  data  de
nascimento.  -  Havendo dúvida  quanto  a  tais  fatores  e  possibilidade  de  realização  de  outras
provas que a parte não teve a iniciativa ou a oportunidade de apresentar, deve o Juiz, por cautela,
proceder à dilação probatória, de ofício, objetivando-se alcançar decisão provida de maior grau



O art.  109,  da  Lei  de  Registros  Públicos  estabelece  o  processamento  do
requerimento de retificação de assentamento no Registro Civil, que deve ser feito
por meio de petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de
testemunhas, devendo ser ouvidos o Ministério Público e os interessados sobre o
pedido.

Se não houver impugnação, o Juiz pode, desde logo, proferir Sentença, caso
contrário, ou seja, havendo impugnação, seja por interessado, seja pelo Ministério
Público,  o  Juiz  deverá  oportunizar  a  dilação  probatória  antes  de  proferi-la,  nos
termos do § 1º, do art. 1092, da legislação referida. 

Na  hipótese,  o  Apelante  alega  que  na  Certidão  de  Casamento,  foram
assentados com erro, não apenas a data do seu nascimento, 25 de janeiro de 1952,
como o nome da sua mãe, Maria Jovi do Espírito Santo, apontando como corretos,
18 de abril de 1947,  o dia em que nasceu, e Maria Jovita da Conceição, o nome da
sua genitora, conforme consta na sua Certidão de Batismo, requerendo a produção
de prova testemunhal na Exordial.

O  pedido  autoral  foi  impugnado  pelo  Ministério  Público,  o  que  leva  à
aplicação do art. 109, § 1º, da Lei de Registro Público, conforme julgado do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul3 no sentido de que ocorrendo a impugnação do

de  certeza,  em  vista  da  relevância  da  questão,  com  repercussões  inclusive  na  seara
previdenciária. - No procedimento de retificação de registro civil deve ser priorizado o princípio
da verdade real (TJ/MG, 7ª Câmara Cível, Apelação Cível 1.0355.06.009100-4/001, Relª. Desª.
Heloisa Combat, julgado em 07/10/2008).  

EMENTA:  RETIFICAÇÃO  DE  REGISTRO  CIVIL.  MODIFICAÇÃO  DO  PRENOME.
DECISÃO  ANTECIPADA  DA  LIDE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  ANTE  A
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO RIDÍDULO PELA PARTE.
SENTENÇA CASSADA. 
Requerida a produção de provas e não sendo esta inútil  ou meramente protelatória, deve ser
facultada à parte interessada a sua produção sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa,
cuja consequência é a nulidade da sentença proferida. 
No procedimento de retificação de registro civil deve ser priorizado o princípio da verdade real
(TJ/MG,  7ª  Câmara  Cível,  Apelação  Cível  1.0024.12.181708-4/001,  Rel.  Des.  Belizário  de
Lacerda , julgado em 18/06/2013).

2Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil,
requererá,  em  petição  fundamentada  e  instruída  com  documentos  ou  com  indicação  de
testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no
prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§  1°  Se  qualquer  interessado ou  o  órgão  do  Ministério  Público  impugnar  o  pedido,  o  Juiz
determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em
três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de
cinco dias.

3APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.  PEDIDO DE SUPRESSÃO
DE INFORMAÇÃO CONTIDA NA CERTIDÃO DE ÓBITO DA MÃE DA REQUERENTE,
ACERCA  DE  NOME  DE  FILHO.  IMPUGNAÇÃO  DO  PEDIDO  PELO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO.  DESCONSTITUIÇÃO  DA SENTENÇA,  COM  A REABERTURA DA



pedido pelo Parquet e, tendo a Parte requerida a prova testemunhal, é necessário a
dilação probatória, sob pena de cerceamento de defesa. 

Além da Certidão Casamento, f.  06, e da Certidão de Batismo, f.  07, nos
outros documentos que foram acostados aos autos, Cadastro Eleitoral, f. 10, Certidão
de Óbito da mãe do Apelante, f. 31, e Registro de Nascimento do Recorrente, f. 42,
em alguns dados há semelhança, e em outros, não. 

Embora  a  Certidão  de  Batismo  juntada  aos  autos  não  confira  certeza  à
pretensão do Apelante, ao contrário do que decidiu o Juízo, entendo que não se pode
afastar,  de plano,  a sua força probatória,  que de fato pode servir  como meio de
promover a retificação o Registro Civil, notadamente quando combinada com prova
testemunhal,  recomendando-se  que  seja  permitida  a  ampla  dilação  probatória,
porquanto configurada a necessidade de mais provas indicada no § 2º, do art. 1094.

INSTRUÇÃO.
1. O art.  109 da Lei  de Registros Públicos estabelece que o requerimento de retificação de
assentamento no Registro Civil deve ser feito através de petição fundamentada e instruída com
documentos ou com indicação de testemunhas, devendo ser ouvidos o Ministério Público e os
interessados  sobre  o  pedido.  Se  não  houver  impugnação,  o  Juiz  pode,  desde  logo,  proferir
sentença;  caso  contrário,  isto  é,  havendo  impugnação,  o  Juiz  deverá  oportunizar  a  dilação
probatória antes de proferir a sentença.
2. No caso, em que pese tenha havido a impugnação do pedido pelo Ministério Público e, ainda,
o fato de a pretensão posta ser relevante - consistente na supressão, na certidão de óbito da mãe
da requerente, do nome de um dos filhos da falecida declarados no assentamento -, o Juízo nem
sequer possibilitou à apelante a dilação probatória, indeferindo, de plano, o pedido. Configurado
o cerceamento de defesa, é imperiosa a desconstituição da sentença atacada, com reabertura da
fase probatória, para que seja oportunizada à recorrente a produção das provas que entender
pertinentes para respaldar o seu pedido, possibilitando-lhe comprovar suas alegações.
DE  OFÍCIO,  DESCONSTITUÍRAM  A  SENTENÇA,  PREJUDICADA  A  APELAÇÃO.
UNÂNIME (TJ/RS,  Oitava  Câmara  Cível,  Ap.  70055964183,  Rel.  Des.  Luiz  Felipe  Brasil
Santos, julgado em  31/10/2013). 

4RETIFICAÇÃO  DO  PRENOME  OU  NOME  -  ARTIGOS  109,  PARÁGRAFO  1º,  E  58,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  N.º  6.015//73,  NA  REDAÇÃO  DA  LEI  N.º  9.708/98.
POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL JÁ ANEXADA, COM PEDIDO DE PRODUÇÃO
DE  OUTRAS.  IMPUGNAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  INDEFERIMENTO  DA
EXORDIAL, SEM ACOLHER A PRODUÇÃO REQUERIDA DE PROVAS: PARÁGRAFO 1º
DO  ART.  109  DA MENCIONADA LEI.  CERCEAMENTO  AO  DIREITO  DE  DEFESA.
SENTENÇA QUE SE CASSA, PARA POSSIBILITAR A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS
JUSTIFICADORAS DA RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, EM
ATENDIMENTO À REAL INDIVIDUALIZAÇÃO DA PESSOA PERANTE A FAMÍLIA E A
SOCIEDADE (TJ/MG, Apelação Cível 1.0000.00.214210-7/000, Rel. Des. Orlando Carvalho ,
1ª Câmara Cível, julgado em 25/06/2001). 

Registro civil. Pedido de retificação. Julgamento antecipado pela improcedência. Cerceamento
de defesa. Produção ampla de provas. O art. 109 da Lei n.º 6.015/75 dispõe que é cabível a
retificação  no  registro  civil  mediante  pedido  dirigido  ao  Juiz,  quando  fundamentado  em
documentos ou com indicação de testemunhas, que confirmem, seguramente, a veracidade dos
fatos relatados. O exame antecipado do pedido, para julgá-lo improcedente apenas com base nos
documentos apresentados, não se compatibiliza com as garantias constitucionais do acesso ao
Poder Judiciário e da produção ampla das provas legalmente admitidas, porque há se assegurar
ao  requerente  a  possibilidade  de  demonstrar,  em instrução  dilatória,  os  fatos  necessários  ao
deferimento  da  retificação  postulada.  Recurso  provido  (TJ/MG,  Apelação  Cível
1.0672.08.299433-2/001, Rel. Des. Almeida Melo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/03/2010) . 



Sendo assim, as circunstâncias do caso em análise implicam na necessidade
de ampla dilação probatória, de forma a permitir ao Apelante a produção da prova
testemunhal, imprescindível ao esclarecimento do alegado equívoco a respeito da
data do seu nascimento e do nome da sua genitora. 

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, acolhendo a
preliminar arguida, desconstituir a Sentença para determinar a remessa dos
autos  ao  juízo  de  origem,  a  fim  de  que  seja  oportunizada  ao  Apelante  a
produção da prova testemunhal e dado o regular prosseguimento do feito. 

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


