
        
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001111-51.2014.815.2001
RELATOR: Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz Convocado em substituição ao
Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE:  Anselmo Alberto dos Santos Andrade,  representado por  sua
Curadora, Selda dos Santos Andrade.
ADVOGADO: Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra (OAB/PB 5.001)
APELADA: Deisyellen do Amaral Andrade, representada por sua genitora,
Luciene Cirilo do Amaral
DEFENSORA  PÚBLICA:  Conceição  de  Lourdes  Arcoverde  Borborema
(OAB/PB 4.342)

    
                                                ACÓRDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE  C/C
RETIFICAÇÃO  PARCIAL  DE  REGISTRO  DE
NASCIMENTO.  RECONHECIMENTO
VOLUNTÁRIO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO.  INAPLICABILIDADE  DO ART.
1.604  DO  CCB.  COMPROVAÇÃO  DO  VÍNCULO
AFETIVO. IRREVOGABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS
ARTIGOS  1.609  E  1.610  DO CCB.  ACERTO DA
DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

1. Não se enquadrando a hipótese no art. 1.604 do
CCB,  não  havendo  alegação  de  vício  no
consentimento  e  tendo  em  vista  que  o
reconhecimento do filho é  ato  irrevogável,  não se
prestando o simples arrependimento quanto ao ato
espontaneamente praticado para infirmá-lo, revela-
se  irretocável  a  sentença  de  improcedência  do
pedido de impugnação da paternidade e respectiva
alteração de registro civil.

2. Segundo firmes precedentes do Superior Tribunal
de  Justiça,  o  reconhecimento  voluntário  de
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paternidade, seja ele com ou, sem dúvida, por parte
do  reconhecente,  é  ato  irrevogável  e  irretratável,
conforme os  arts.  1.609  e  1.610  do  Código  Civil,
somente possível de anulação se comprovado vício
de vontade na sua origem.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, negar provimento
ao apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
198.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Anselmo Alberto dos
Santos Andrade, representado por sua Curadora, Selda dos Santos Andrade,
inconformado com a sentença (fls.  144-149) proferida nos autos da Ação
Negatória de Paternidade c/c Retificação Parcial de Registro de Nascimento
movida contra Deisyellen do Amaral Andrade, representada por sua genitora,
Luciene Cirilo do Amaral, na qual a Magistrada da 2ª Vara da Família da
Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais (fls. 162-168) o apelante alega, em
apertada síntese, que inexistem nos autos qualquer prova de que possuía,
ao tempo do registro de nascimento, ciência de que não era o pai biológico
da criança, não podendo a socioafetividade ser justificativa suficiente para
afastar o erro induzido pela genitora da menor/apelada, o que autoriza a
desconstituição da paternidade socioafetiva. Assim, pugna pelo provimento
do  recurso  apelatório,  com  o  consequente  cancelamento  do  nome  do
autor/apelante do registro de nascimento da menor, bem como a retirada do
nome dos avós paternos e do sobrenome do mesmo do nome da genitora da
menor.

Contrarrazões às fls. 171-176.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso apelatório (fls. 186-190).

É o relatório.

VOTO

Como se sabe, o reconhecimento voluntário dos filhos havidos
fora do casamento, com ou sem dúvida, por parte do reconhecente, constitui
ato irrevogável e irretratável, na dicção dos arts. 1.609 e 1.610, ambos do
Código Civil:
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Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do
casamento é irrevogável e será feito:

I - no registro do nascimento;

II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado
em cartório;

III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;

IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda
que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal
do ato que o contém.

Parágrafo  único.  O  reconhecimento  pode  preceder  o
nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se
ele deixar descendentes.

Art. 1.610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem
mesmo quando feito em testamento. (grifei)

Por outro lado, é certo que se afigura juridicamente possível o
pedido de anulação do reconhecimento espontâneo, com fundamento no art.
1.604 do Código Civil. 

Todavia, a viabilidade da pretensão de anulação depende de
comprovação  de  vício  de  consentimento  capaz  de  macular  o  ato  de
reconhecimento  voluntário  de  paternidade em sua origem,  a  exemplo  do
erro, dolo e coação.

No  caso,  considerando  o  conjunto  probatório  coligido  aos
autos,  bem andou  a  sentença  atacada  ao  julgar  improcedente  o  pedido
deduzido  pelo  autor.  Isso  porque  o  demandante  não  logrou  êxito  em
comprovar a ocorrência de erro ou de qualquer outro vício de vontade apto a
nulificar  o  reconhecimento  espontâneo  da  paternidade,  tampouco  da
ausência  de  qualquer  relação  afetiva  desenvolvida  entre  ele  e  a  menor,
valendo salientar que a doutrina e a jurisprudência não têm reconhecido tão
somente  a  filiação  biológica,  mas  também  e,  principalmente,  a  filiação
denominada socioafetiva.

Destarte,  não  obstante  o  recorrente  alegar  nas  razões,
inexistência de prova do conhecimento, à época do registro, de não ser o pai
biológico da promovida, vislumbro que o ônus probante seria seu, a teor do
art. 3731, I, do NCPC e, do qual não se desincumbiu. 

Sobre o tema, vale transcrever os seguintes julgados:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  FAMÍLIA.  AÇÃO
NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE.  ANULAÇÃO
DEREGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: ARTS.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
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1.604  e  1.609  do  Código  Civil.  1.  Ação  negatória  de
paternidade,  ajuizada  em  14.08.2006.  Recurso  especial
concluso ao Gabinete em 14.06.2013. 2. Discussão relativa à
nulidade  do  registro  de  nascimento  em  razão  de  vício  de
consentimento,  diante  da  demonstração  da  ausência  de
vínculo genético entre as partes. 3. A regra inserta no caput
do art. 1.609 do CC-02 tem por escopo a proteção da criança
registrada, evitando que seu estado de filiação fique à mercê
da volatilidade dos relacionamentos amorosos. Por tal razão,
o art. 1.604 do mesmo diploma legal permite a alteração do
assento  de  nascimento  excepcionalmente  nos  casos  de
comprovado erro ou falsidade do registro. 4. Para que fique
caracterizado o erro,  é necessária a prova do engano não
intencional  na  manifestação  da  vontade  de  registrar.  5.
Mesmo que não tenha ficado demonstrada a construção
de  qualquer  vínculo  de  afetividade  entre  as  partes,  no
decorrer de mais de 50 anos, a dúvida que o recorrente
confessa  que  sempre  existiu,  mesmo antes  da  criança
nascer,  de  que  ele  era  seu  filho,  já  é  suficiente  para
afastar a ocorrência do vício de consentimento - erro - no
momento  do  registro  voluntário.  6.  No  entendimento
desta  Corte,  para  que  haja  efetiva  possibilidade  de
anulação do registro de nascimento, é necessária prova
robusta no sentido de que o pai  foi  de fato induzido a
erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto. 7. Recurso
especial  desprovido.  (STJ  -  REsp:  1433470  RS
2013/0188242-4,  Relator:  Ministra NANCY ANDRIGHI,  Data
de Julgamento: 15/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 22/05/2014). [destaquei]

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  NEGATÓRIA  DE
PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
EXISTÊNCIA  DE  VÍNCULO  SÓCIO-AFETIVO  NUTRIDO
DURANTE APROXIMADAMENTE VINTE E DOIS ANOS DE
CONVIVÊNCIA  QUE  CULMINOU  COM  O
RECONHECIMENTO  JURÍDICO  DA  PATERNIDADE.
VERDADE  BIOLÓGICA  QUE  SE  MOSTROU
DESINFLUENTE  PARA  O  RECONHECIMENTO  DA
PATERNIDADE  ALIADA  AO  ESTABELECIMENTO  DE
VÍNCULO  AFETIVO.  PRETENSÃO  DE  ANULAÇÃO  DO
REGISTRO  SOB  O  ARGUMENTO  DE  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  ERRO
SUBSTANCIAL  AFASTADO  PELAS  INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.  PERFILHAÇÃO  IRREVOGABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
O  Tribunal  de  origem,  ao  contrário  do  que  sustenta  o  ora
recorrente,  não conferiu  à hipótese dos autos o tratamento
atinente à adoção à moda brasileira, pois em momento algum
adotou  a  premissa  de  que  o  recorrente,  ao  proceder  ao
reconhecimento jurídico da paternidade, tinha conhecimento
da inexistência de vínculo biológico; II - O ora recorrente, a
despeito de assentar que tinha dúvidas quanto à paternidade
que  lhe  fora  imputada,  ao  argumento  de  que  tivera  tão-
somente uma relação íntima com a genitora de recorrido e
que  esta,  à  época,  convivia  com  outro  homem,  portou-se
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como se pai da criança fosse, estabelecendo com ela vínculo
de afetividade, e, após aproximadamente vinte e dois anos,
tempo  suficiente  para  perscrutar  a  verdade  biológica,
reconheceu  juridicamente  a  paternidade  daquela;  III  –  A
alegada  dúvida  sobre  a  verdade  biológica,  ainda  que  não
absolutamente dissipada, mostrou-se irrelevante, desinfluente
para que o ora recorrente, incentivado, segundo relata, pela
própria família,  procedesse ao reconhecimento do recorrido
como  sendo  seu  filho,  oportunidade,  repisa-se,  em  que  o
vínculo afetivo há muito encontrava-se estabelecido;  IV -  A
tese  encampada  pelo  ora  recorrente  no  sentido  de  que
somente  procedeu  ao  registro  por  incorrer  em  erro
substancial, este proveniente da pressão psicológica exercida
pela genitora, bem como do fato de que a idade do recorrido
corresponderia, retroativamente, à data em que teve o único
relacionamento íntimo com aquela, diante do contexto fático
constante dos autos, imutável na presente via, não comporta
guarida; V -  Admitir, no caso dos autos, a prevalência do
vínculo  biológico  sobre  o  afetivo,  quando  aquele
afigurou-se  desinfluente  para  o  reconhecimento
voluntário  da  paternidade,  seria,  por  via  transversa,
permitir  a  revogação,  ao  alvedrio  do  pai-registral,  do
estado de filiação,  o  que  contraria,  inequivocamente,  a
determinação legal constante do art. 1.610, Código Civil;
VI - Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp
1.078.285;  Proc.  2008/0169039-0; MS; Terceira Turma; Rel.
Min.  Massami  Uyeda;  Julg.  13/10/2009;  DJE  18/08/2010).
[destaquei]

Não destoa a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. LIAME
BIOLÓGICO  AFASTADO  PELO  EXAME  DE  DNA.
PREPONDERÂNCIA  DO  ELO  SOCIOAFETIVO.
INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO.
DESPROVIMENTO. A  alegada  atual  inexistência  de
vínculo socioafetivo suscitada pelo autor, não basta, por
si  só,  para  reverter  o  reconhecimento  voluntário  de
paternidade.  Inexistindo  demonstração  de  erro  ou
falsidade  no  momento  da  edição  do  registro  de
nascimento de filho não biológico, prepondera o vínculo
socioafetivo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00007686620128150371,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.
em 26-04-2016). [destaquei]

Assim,  não  há  razão  para  reforma da  sentença a  quo, se
restou  configurada  nos  autos  a  afinidade  entre  as  partes,  devidamente
alicerçada não só pelas provas testemunhais,  fotográficas e documentais,
mas, notadamente, pelo estudo psicossocial (fls. 126-131), em que concluiu
que a criança demonstra ter o apelante como referência paterna. 
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Ademais,  não  demonstrado  vício  formal  ou  material
necessários à procedência do pedido, tampouco a ausência da paternidade
socioafetiva, não há como desfazer o  decisum hostilizado, notadamente à
vista do direito da criança de ter preservado o seu estado de filiação.

DISPOSITIVO.

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos
acima, em harmonia com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO
APELATÓRIO, mantendo incólume a  sentença a quo.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá
e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Ricardo Vital de Almeida
(relator),  Juiz  convocado para substituir  o Des.  José Aurélio  da Cruz,   a
Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.   Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Campelo
Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

              Relator
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