
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0005045-05.2009.815.0251 — 3ª Vara de 
Patos. 
RELATOR :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
APELANTE :Denis Ricardo Guedes.
ADVOGADO :Danuzia Ferreira Ramos. 
1° APELADO :Tarcyla Oliveira Machado, representada por sua Genitora Tayana 

Michelly Oliveira. 
ADVOGADO :Danilo de Freitas Ferreira. 
2° APELADO :Adailton Fernandes Machado. 
ADVOGADO :Alexandre Nunes Costa. 

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO  —  AÇÃO  DE 
INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE  C/C  ALIMENTOS  E 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL — RECONHECIMENTO DO 
PAI BIOLÓGICO — FIXAÇÃO DE ALIMENTOS — PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DO PEDIDO — RECURSO APELATÓRIO — ALEGAÇÃO 
DE  IMPOSSIBILIDADE  DE  ALTERAÇÃO  DO  REGISTRO  — 
INSUBSITÊNCIA DOS  ARGUMENTOS  —  RECURSO  ADESIVO  — 
MAJORAÇÃO  DOS  ALIMENTOS  —  DESNECESSIDADE  — 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  —  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSOS APELATÓRIO E ADESIVO. 

—  O reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo,  
indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado sem qualquer restrição,  
em face dos pais ou seus herdeiros. Assim, afigura-se inquestionável o direito 
da  autora  em  obter  o  reconhecimento  da  paternidade  biológica,  
independentemente da paternidade registral. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  autos  acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso apelatório e ao recurso 
adesivo, nos termos do voto relator. 

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo interpostos, 
respectivamente, por Denis Ricardo Gomes e Tarcyla Oliveira Machado, em face da sentença 
de fls. 425/443, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Patos, nos autos da 
presente “Ação de investigação de paternidade c/c alimentos e retificação de registro civil”. 
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Na sentença,  o Juízo  a quo julgou parcialmente procedente o pedido 
para  declarar  a  relação  biológica  de  filiação  e  paternidade  entre  Denis  Ricardo  Guedes 
(apelante) e Tarcyla Oliveira Machado, determinando a retificação do registro de nascimento da 
autora, “a fim de excluir o nome do pai registral Adailton Fernandes Machado e incluir o nome  
do pai biológico, passando a autora à utilização do patrocínio paterno, com o seguinte nome:  
Tarcyla Oliveira Guedes, sendo avós paternos Javan Guedes e Jocezilda Molla Guedes”. 

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de alimentos no percentual 
de 90% (noventa por cento) do salário mínimo vigente, estabelecendo o ônus sucumbencial de 
forma recíproca, cabendo às partes o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 
20, §4° do CPC. 

Inconformado,  o  recorrente  alega,  em  suma,  ser  inadmissível  a 
invalidação  do  registro  de  filiação  da  autora,  mormente  ao  fato  de  que  o  reconhecimento 
voluntário da paternidade por alguém que sabe não ser o pai biológico, impede a mudança do 
registro, devendo prevalecer a paternidade afetiva. 

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 491/495.

Às  fls.  497/500,  a  autora  propôs  recurso  adesivo,  postulando  a 
majoração dos alimentos. 

Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 506/511. 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer 
de fls. 526/528, opinou pelo desprovimento dos recursos. 

É o relatório.

Voto. 

O presente recurso não merece ser acolhido. 

Em síntese, insurge-se o recorrente contra a sentença de fls.  425/443 
alegando ser inadmissível a alteração do registro de filiação da autora, já que, em seu entender, 
o  reconhecimento  voluntário  da  paternidade  por  alguém que  sabe não  ser  o  pai  biológico, 
impede a mudança do registro. 

Anote-se, inicialmente, que no caso dos autos não se tem uma ação de 
desconstituição de paternidade promovida por quem, livre e espontaneamente se declarou pai 
perante o Registo Civil (pai registral). Não se cuida aqui de hipótese em que a desconstituição 
do  registro  floresce  como  um  subproduto indesejável  da  "fragilidade  e  fluidez  dos 
relacionamentos entre adultos", para usar a bela expressão cunhada pela E. Ministra NANCY 
ANDRIGHI (REsp 1003628⁄DF, DJe 10⁄12⁄2008).

Aqui, quem move a ação, não é aquele que teve sua filiação falsamente 
atribuída, mas quem teve sua paternidade falsamente registrada, ou seja,  é a própria parte quem 
busca  modificar  o  seu Registro  de  Nascimento,  para  nele  fazer  constar  o  nome do seu pai 
biológico. 
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Pois bem. 

Nesse contexto, é  oportuno ressaltar que o reconhecimento do estado 
de  filiação  constitui  direito personalíssimo,  indisponível  e  imprescritível,  que  pode 
ser exercitado sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus herdeiros. No autorizado dizer 
de Belmiro Pedro Welter, 

“O  estado  de  filho  biológico,  com  o  consequente  ser,  e  não  apenas  conhecer,  a 
ancestralidade, a origem biológica, é direito fundamental indisponível, irrenunciável, 
inegociável, impenhorável, imprescritível, vitalício e intangível do ser humano, já que 
faz parte de sua dignidade de pessoa humana, princípio dotado de um valor Supremo. 

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em 
precedente análogo:
 

Direito  civil.  Família.  Recurso  especial.  Ação  de  investigação  de paternidade  e 
maternidade. Vínculo biológico. Vínculo sócio-afetivo. Peculiaridades.

- A “adoção à brasileira”, inserida no contexto de filiação sócio-afetiva, caracteriza-se 
pelo  reconhecimento  voluntário  da maternidade⁄paternidade,  na  qual,  fugindo  das 
exigências legais pertinentes ao procedimento de adoção, o casal (ou apenas um dos 
cônjuges⁄companheiros)  simplesmente  registra  a  criança como  sua  filha,  sem  as 
cautelas  judiciais  impostas  pelo  Estado, necessárias  à  proteção  especial  que  deve 
recair sobre os interesses do menor.

-  O  reconhecimento  do  estado  de  filiação  constitui  direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado sem qualquer restrição, em 
face dos pais ou seus herdeiros.

- O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estabelecido no art. 
1º,  inc.  III,  da CF⁄88,  como um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil, traz em seu bojo o direito à identidade biológica e pessoal.

-  Caracteriza  violação ao princípio da dignidade da pessoa humana cercear o 
direito de conhecimento da origem genética, respeitando-se,  por conseguinte,  a 
necessidade psicológica de se conhecer a verdade biológica.

-  A  investigante  não  pode  ser  penalizada  pela  conduta irrefletida  dos  pais 
biológicos, tampouco pela omissão dos pais registrais, apenas sanada, na hipótese, 
quando  aquela  já  contava com  50  anos  de  idade.  Não  se  pode,  portanto, 
corroborar  a ilicitude  perpetrada,  tanto  pelos  pais  que  registraram 
a investigante,  como  pelos  pais  que  a  conceberam  e  não  quiseram ou  não 
puderam dar-lhe o alento e o amparo decorrentes dos laços de sangue conjugados 
aos de afeto.

- Dessa forma, conquanto tenha a investigante sido acolhida em lar “adotivo” e 
usufruído de uma relação sócio-afetiva,  nada lhe retira o direito,  em havendo 
sua insurgência ao tomar conhecimento de sua real história, de ter acesso à sua 
verdade biológica que lhe foi usurpada, desde o nascimento até a idade madura. 
Presente o dissenso, portanto, prevalecerá o direito ao reconhecimento do vínculo 
biológico.

-  Nas  questões  em  que  presente  a  dissociação  entre  os vínculos  familiares 
biológico  e  sócio-afetivo,  nas  quais  seja  o Poder  Judiciário  chamado  a  se 
posicionar,  deve  o  julgador,  ao decidir,  atentar  de  forma  acurada  para  as 
peculiaridades do processo, cujos desdobramentos devem pautar as decisões.

Recurso especial provido.

(REsp  833.712⁄RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI, Terceira  Turma,  DJ 
04⁄06⁄2007); 
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  DIREITO  DE 
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FAMÍLIA.  NEGATIVA  DE SEGUIMENTO  AO  RESP  POR  DECISÃO 
MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.  VÍNCULO  GENÉTICO. 
PREVALÊNCIA SOBRE O AFETIVO. DIREITO À PERFILHAÇÃO. QUESTÃO A 
SER ANALISADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. O direito ao estado de filiação deve ser exercido sem qualquer restrição.  O 
princípio da dignidade da pessoa humana traz em seu bojo o direito à identidade 
biológica  e  pessoal.  Existindo  divergência,  deve  prevalecer  o  direito  ao 
reconhecimento  do vínculo  biológico.  Precedente:  REsp  833.172⁄RS, 
relatora Ministra Nancy Andrighi.

(AgRg no AgRg no Ag 951.174⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 
(Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 09⁄12⁄2008).

Disso deflui, que o reconhecimento da paternidade biológica independe 
da paternidade registral, motivo pelo qual entendemos ser pertinente o acolhimento do pedido 
da autora,  sobretudo pelo fato de ter sido comprovado, por intermédio de exame de DNA, que 
o recorrente é o pai biológico da autora. 

Em  relação  ao  recurso  adesivo  pleiteando  a  majoração  da  pensão 
alimentícia fixada, melhor sorte não há. Como bem exposto pelo parecer ministerial, 

“Com efeito,  é  cediço  que,  para  se  estabelecer  o  valor  da  prestação  devida  pelo 
alimentante, o Juiz deve sempre se guiar pelo binômio possibilidade/necessidade (art. 
1.694, §1°, do Novo Código Civil). 

(...)

Vê-se,  pois,  que não se pode considerar  apenas a  necessidade do alimentado ou a 
possibilidade do alimentante, mas os dois aspectos conjuntamente, estabelecendo um 
sistema de contrapesos na fixação do quantum. 

Estabelecidas tais premissas, temos que, in casu, o Juízo a quo agiu acertadamente ao 
estabelecer o valor da pensão, não havendo justificativas para a majoração  pretendida 
pela  recorrente,  que  não  fez  prova  de  maior  necessidade,  tampouco  da  alegada 
capacidade do recorrido.” 

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas, NEGO 
PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO. 

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento,  o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator),  o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz,  o Exmo. Dr. João Batista Barbosa,  Juiz convocado para 
composição do quórum. 

Presente  ao julgamento a  Dra.  Ana Cândida  Espínola,  Promotora de 
Justiça. 

João Pessoa, 28 de abril de 2015. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0005045-05.2009.815.0251 — 3ª Vara de 
Patos.

RELATÓRIO. 

Cuida-se  de  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo  interpostos, 
respectivamente, por Denis Ricardo Gomes e Tarcyla Oliveira Machado, em face da sentença de fls. 
425/443, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Patos, nos autos da presente 
“Ação de investigação de paternidade c/c alimentos e retificação de registro civil”. 

Na sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para 
declarar  a  relação biológica de filiação e paternidade entre Denis  Ricardo Guedes (apelante)  e 
Tarcyla Oliveira Machado, determinando a retificação do registro de nascimento da autora, “a fim 
de excluir o nome do pai registral Adailton Fernandes Machado e incluir o nome do pai biológico,  
passando a autora à utilização do patrocínio paterno,  com o seguinte nome: Tarcyla Oliveira  
Guedes, sendo avós paternos Javan Guedes e Jocezilda Molla Guedes”. 

Condenou o apelante ao pagamento de alimentos no percentual de 90% 
(noventa por cento) do salário mínimo vigente, estabelecendo, ainda, o ônus sucumbencial de forma 
recíproca, cabendo às partes o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4° do 
CPC. 

Inconformado, o recorrente alega, em suma, ser inadmissível a invalidação 
do  registro  de  filiação  da  autora,  mormente  ao  fato  de  que  o  reconhecimento  voluntário  da 
paternidade por alguém que sabe não ser o pai biológico, impede a mudança do registro, devendo 
prevalecer a paternidade afetiva. 

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 491/495.

Às fls. 497/500, a autora propôs recurso adesivo, postulando a majoração 
dos alimentos. 

Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 506/511. 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de 
fls. 526/528, opinou pelo desprovimento dos recursos. 
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É o relatório.

À douta revisão.

João Pessoa, 28 de novembro de 2014. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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