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APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO.  REGISTRO  CIVIL.
CASAMENTO.  PROFISSÃO.  ALTERAÇÃO.
DOMÉSTICA PARA  AGRICULTOR.
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADE  AGRÍCOLA  AO
TEMPO  DA CONVOLAÇÃO  DO  MATRIMÔNIO.
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  INSUFICIENTES.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- Não há que se falar em retificação de registro civil
quando,  nos  autos,  inexiste  comprovação  da
ocorrência  de  erro  quando  da  lavratura  do
documento que se pretende corrigir.

-  Considerando  que  a apelante  não  demonstrou  o
exercício  da  agricultura  de  forma  convincente  à
época  de  suas  núpcias,  é  de  se  manter  a  sentença
recorrida. 
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso apelatório.

Júlia Maria de Sousa intentou a presente  Ação de
Retificação,  visando à correção de sua Certidão de Casamento, fl.  08,  no que diz
respeito à sua profissão, substituindo o ofício de  doméstica, constante do referido
documento, para agricultora.

Manifestação  do  Ministério  Público,  fls.  22/23,
opinando pelo indeferimento do pedido, nos moldes do art. 109 e seguintes da Lei nº
6.015/73.

A  Juíza  a  quo julgou  improcedente  a  pretensão
exordial, consignando os seguintes termos, fl. 24:

Destarte, tendo em vista o que mais dos autos consta
e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  em
harmonia com o parquet, JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO  formulado  na  exordial,  o  que  faço  com
esteio nas disposições do art. 269, I, do CPC.

Inconformada,  Júlia  Maria  de  Sousa manejou
APELAÇÃO, fls.  28/32, pugnando pela  reforma da sentença, sob o fundamento da
existência de prova nos autos, corroborando sua profissão de agricultora quando da
ocorrência de seu casamento.

A Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 40/42, opinou pelo desprovimento do recurso.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Após esse breve apanhado fático, passa-se à análise
da questão posta a desate.

De início, cumpre registrar o contido no art. 109, da
Lei nº 6.015/73, transcrito a seguir:

Art. 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.

Acerca do tema, é de se ter em mente que os dados
de  qualificação  pessoal  constantes  de  Registro  Civil  são  dotados  de  fé  pública,
podendo ser alterados apenas mediante prova robusta  que demonstre cabalmente
equívoco na transcrição, sob pena de relativizar-se a imutabilidade e segurança do
ato registral certificado.

Na hipótese, em apreço, entendo que a apelante não
se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não carreou aos autos elementos
suficientes, comprovando sua profissão de agricultora, isso porque o fato de residir
no Sítio Riacho Grande, quando da realização do seu casamento, e fichas individuais
da escola de seus filhos, constando sua profissão, como sendo agricultora, não são
documentos hábeis a desconstituírem um documento de fé pública, que é a certidão
de Registro Civil de Casamento.

Nesse  sentido,  calha  transcrever  os  seguintes
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julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  REGISTRO  CIVIL.
RETIFICAÇÃO.  CERTIDÃO  DE  CASAMENTO.
ALTERAÇÃO.  PROFISSÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  Os  serviços
concernentes  aos  Registros  Públicos  destinam-se  à
preservação  da  autenticidade,  da  segurança  e  da
eficácia  dos  atos  jurídicos.  Por  gozarem  de  fé
pública,  milita,  em  favor  dos  atos  registrais,
presunção  de  veracidade  daquilo  que  neles  se
expressa,  apenas  afastada  por  prova  robusta  da
existência  de  erro,  equívoco  ou  omissão,  a  cargo
daquele que pretende a retificação do registro.  Na
hipótese dos autos,  deixou a apelante de produzir
provas que evidenciassem o fato constitutivo de seu
direito,  ônus que lhe era  direcionado,  tornando-se
inviável a alteração de sua profissão na Certidão de
Casamento.  (TJMG;  APCV  1.0418.11.003029-7/001;
Relª  Desª  Ana  Paula  Caixeta;  Julg.  07/04/2016;
DJEMG 12/04/2016) - negritei.

E,

DIREITO  CIVIL.  REGISTROS  PÚBLICOS.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PARA CONSIGNAR
A  PROFISSÃO  DE  AGRICULTORA  NO
ASSENTO  DE  CASAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  QUANTO  AO  ERRO  DO  REGISTRO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  1.  A retificação
do  assentamento  no  registro  civil  deverá  ser
requerida  por  petição  fundamentada  e  instruída
com  prova  robusta,  mormente  em  razão  da
presunção de veracidade juris tantum dos registros
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públicos.  2.  Não  se  admite  retificação  do  registro
civil ajuizada com nítida finalidade previdenciária.
Precedentes  TJPE.  (TJPE;  APL  0001613-
57.2010.8.17.0260;  Rel.  Des.  Fábio Eugênio Oliveira
Lima;  Julg.  09/12/2015;  DJEPE  22/01/2016)  -
destaquei.

Igualmente, 

CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  RETIFICAÇÃO  DE
REGISTRO  DE  CASAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  ATIVIDADE  RURÍCOLA.
PROVAS  FRÁGEIS.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Considerando
que  o  apelante  não  demonstrou  o  exercício  da
agricultura de forma convincente à  época de  suas
núpcias, fato que justificaria a alteração da profissão
constante  de  sua  certidão  de  casamento,  é  de  se
manter a sentença de primeiro grau, desprovendo-
se,  por  conseguinte,  o  recurso  apelatório.  A
comprovação de tempo de serviço rural através de
prova  unicamente  testemunhal  é  rejeitada  não  só
pela  Lei  (art.  55,  §  3º,  da  Lei  nº  8.213/91),  como
também  pela  jurisprudência.  (TJPB;  AC
026.2012.000965-4/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz;
DJPB 28/11/2013; Pág. 27) - grifei.

À  luz  dessas  considerações,  não  havendo  provas
irrefutáveis da profissão de agricultora da recorrente, não há como ser deferida a
retificação pretendida.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
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RECURSO APELATÓRIO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 31 de maio de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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