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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE  CUMULADA  COM  ALIMENTOS. 
PRELIMINAR.  NULIDADE  DE  CITAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. PROVAS 
INDICIÁRIAS  EM  HARMONIA  COM  OS 
ARGUMENTOS  DA EXORDIAL.  DECLARAÇÃO  DA 
PATERNIDADE.  FIXAÇÃO  DOS  ALIMENTOS  EM 
FAVOR DA MENOR. MANUTENÇÃO DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO.

Comprovada a citação do investigado, com a aposição 
de  sua  assinatura,  assim  como,  a  informação  da 
indentificação civil, não há que se falar em nulidade de 
citação.  

A  existência  de  indícios  probatórios  relativos  ao 
relacionamento  amoroso  alegado,  desencadeia  o 
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convencimento no sentido de que o investigado é o pai 
da promovente.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
refenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a 
preliminar e, no mérito, desprover o recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Recurso  de  Apelação  Cível  ajuizado  por 
Cleber Marcelino Martins contra sentença, fls. 152/153, proferida pelo Juízo 
da 3ª Vara da Comarca de Cajazeiras nos autos da Ação de Investigação de 
Paternidade, intentada por Ellen Evelyn Vieira de Souza, representada por 
sua genitora Iolanda Vieira de Souza. 

A  sentença  julgou  procedente  em  parte  o  pedido 
vestibular,  declarando  o  investigado  Cleber  Marcelo  Martins,  genitor  da 
autora  Ellen  Evelyn  Vieira  de  Souza,  determinando  que  se  proceda  à 
retificação do registro de nascimento da investigante, incluindo-se o apelido 
do  investigado  e  os  nomes  de  seus  ascendentes  como  avós  paternos, 
passando-se a se chamar  Ellen  Evelyn Vieira Martins. 

Condenou  o  promovido,  ainda,  ao  pagamento  de 
pensão alimentícia em favor da autora, no valor correspondente a 12% (doze 
por cento) do salário mínimo, devidos a partir da citação, a ser pago até o 
dia  05  (cinco)  de  cada  mês,  mediante  depósito  em conta  bancária  a  ser 
aberta  em  nome  da  Sra.  Iolanda  Vieira  de  Souza.  Custas  processuais  e 
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual de 
10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. 
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Em  suas  razões,  fls.  194/205,  o  recorrente  sustenta 
preliminarmente, a nulidade da citação, sob o fundamento de que não foi 
citado pessoalmente da ação. No mérito, argui que não foi intimado para 
realização de qualquer perícia, no caso, o exame de DNA. Requer, assim, o 
acolhimento da preliminar suscitada, ou alternativamente, que o feito seja 
transformado  em  diligência  para  que  seja  determinada  a  realização  da 
prova pericial. 

Contrarrazões,  fls.  213/215,  requerendo  a  manutenção 
do decisum. 

A Procuradoria de Justiça lançou parecer,  fls.  224/228, 
opinando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do 
apelo. 

É o relatório.

VOTO
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Inicialmente, é importante ressaltar que por ser a parte 
apelante  reconhecidamente pobre na forma da lei,  concedo a gratuidade 
judiciária  requerida,  nos  termos  da  Lei  nº  1060/50,  por  ocasião  da 
interposição do recurso apelatório. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Levanta o apelante a prefacial de nulidade da citação, ao 
argumento  de  que  não  foi  intimado  pessoalmente  para  integrar  o  polo 
passivo da ação. 

Não  prospera  referida  arguição  do  recorrente.  Isto 
porque  basta  lançar  os  olhos  sobre  o  acervo  processual  para  verificar  a 
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realização de várias tentativas frustadas de localização do investigado. 

Além do mais, consta às fls. 27-v, certidão do meirinho 
comprovando a citação do Sr. Cleber Marcelino Martins, com a aposição de 
sua assinatura, assim como, a informação da identificação civil.  

Desta  forma,  como a  citação  do  apelante  ocorreu  em 
harmonia  com  a  sistemática  processual,  conforme  entendeu  o  Juízo 
monocrático, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

MÉRITO

Em razões recursais, sustenta o apelante que a sentença 
merece ser anulada, porquanto não teria sido intimado pessoalmente para a 
realização do exame pericial de DNA para averiguação da paternidade. 

Ora,  a  referida  alegação  apresenta-se  dissonante  da 
prova dos autos. De fato, basta um exame detido do acervo processual para 
constatar a toda evidência que o apelante foi citado, conforme certidão, fls. 
27-v,  com  aposição  de  seu  nome  e  identidade  civil,  porém  permaneceu 
inerte,  deixando transcorrer  in albis o  prazo processual  para responder a 
ação, consoante atesta a certidão, fls. 30.  

Neste contexto, após sucessivas tentativas infrutíferas de 
intimação  do  recorrente  para  a  realização  do  exame  técnico,  com  a 
remarcação por 3 (três) vezes, fls. 37, 62 e 75 da colheita da referida prova 
técnica, sem qualquer sucesso, o juízo a quo determinou a colheita da prova 
testemunhal que, em casos como esse, se apresenta determinante. 

Vejamos: 
Testemunha  Maria  Veríssimo, fls.  128  disse  que:  Conhece  a 

genitora da autora e que ela é mãe de Ellen; que o pai da autora 

mora em Vitória e é o pai da promovente; que afirma sobre tal 
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situação porque ele sempre ligava para esta cidade pedindo para 

a  mãe  da  autora  retornar  para  Vila  Velha  ….  que  depositou 

dinheiro para que ela viajasse ….”

Testemunha Joaquina Vieira de Sousa , fls: 144 disse que: é irmã 

da  representante  legal  da  menor  requerente;  que  também  é 

esposa de Sebastião Marcelino da Cunha, o qual vem a ser tio do 

requerido Cleber; que a representante da menor, por ser irmã da 

depoente veio morar na casa da depoente, quando conheceu o 

requerido Cleber e passaram a namorar, cujo namoro demorou 

aproximadamente 4 meses; que logo após o termino do namoro, a 

representante  da menor  percebeu que  estava grávida e  voltou 

para o Estado da Paraíba; que o requerido soube da gravidez e 

mandou dinheiro para que a representante da menor voltasse.....”

A esse respeito, a jurisprudência Pátria já se pronunciou: 

PROCESSUAL CIVIL.  Apelação cível  -  Ação  de  investigação de 

paternidade  c/c  alimentos  –  Procedência.  Irresignação.  Primeira 

preliminar.  Nulidade  da  sentença   Alegação  de  violação  aos 

princípios  do contraditório  e  ampla defesa   Não designação de 

defensor público na comarca de origem Inexistência de prejuízo - 

Rejeição. - Para que seja declarada a nulidade dos atos praticados é 

indispensável que os mesmos tenham ensejado prejuízo às partes, 

conforme disposição do artigo 249,  §  1º  do Código de Processo 

Civil. PROCESSUAL CIVIL  Apelação cível - Ação de investigação 

de paternidade c/c alimentos - Procedência  Irresignação Segunda 

preliminar  Nulidade da sentença  Alegação de inaplicabilidade da 

presunção de paternidade  Intimação válida  Não comparecimento 

para realização de exame de DNA  Incidência da Súmula 301 do 

STJ  Aplicação  do  Artigo  238,  parágrafo  único  do  Código  de 

Processo Civil - Rejeição. - Presumem-se válidas as comunicações e 

intimações  dirigidas  ao  endereço  residencial  ou  profissional 
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declinado  na  inicial,  contestação  ou  embargos,  cumprindo  às 

partes  atualizar  o  respectivo  endereço  sempre  que  houver 

modificação  temporária  ou  definitiva.  CIVIL  E  PROCESSUAL 

CIVIL  Apelação cível - Ação de investigação de paternidade c/c 

alimentos - Procedência  Irresignação  Mérito  Valor da pensão  P 

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 

00001800220118150951,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator 

DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 29-06-2015) 

RECURSO ESPECIAL.  PROCESSO CIVIL.  INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE.  RECUSA  AO  EXAME  DE  DNA.  SÚMULA 

301/STJ.  PROVA  INDICIÁRIA  ROBUSTA  E  CONVINCENTE. 

SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Inexistindo a prova 

pericial capaz de propiciar certeza quase absoluta do vínculo de 

parentesco (exame de impressões do DNA), diante da recusa do 

investigado  em  submeter-se  ao  referido  exame,  comprova-se  a 

paternidade  mediante  a  análise  dos  indícios  e  presunções 

existentes  nos  autos,  observada  a  presunção  juris  tantum, nos 

termos da Súmula 301/STJ.  2.  Concluindo o Tribunal  de origem 

robustos,  fortes  e  convincentes  os  indícios  e  presunções 

apresentados pelo autor, não é viável o reexame desse fundamento 

em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Não 

há  falar  em  ofensa  ao  artigo  535  do  CPC  se  o  Tribunal  a  quo 

decidiu, fundamentadamente, as questões postas a julgamento. 4. 

Não observadas as disposições dos artigos 541, parágrafo único, e 

255, § 2º, do RISTJ, não se conhece do recurso quanto à alínea "c" 

do  permissivo  constitucional.  5.  Recurso  especial  parcialmente 

conhecido  e,  nessa  parte,  não  provido.(REsp  1137425/DF,  Rel. 

Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 

16/08/2011, DJe 06/09/2011)

A  omissão  perpetrada  pelo  apelante  concernente  à 
realização do exame de DNA, conforme entendeu o Juízo a quo, desencadeia 
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a presunção de que ele é o pai da recorrida, tendo em vista que a prova 
testemunhal inserta nos autos retratou que a genitora da apelada manteve 
relacionamento amoroso com o recorrente durante o período da concepção 
da investigante.

Como  os  fatos  apresentados  pela  apelada  foram 
demonstrados  por  meio  de  prova  testemunhal  e  o  apelante  deixou  de 
influenciar no deslinde da questão apresentada, o Juízo chegou à conclusão 
de  que  procediam  as  alegações  apresentadas  na  inicial,  devendo  ser 
mantido, portanto,  o entendimento delineado na sentença hostilizada em 
relação ao reconhecimento da paternidade.

Com relação aos alimentos fixados no percentual de 12% 
doze por cento) do salário mínimo, entendo que, por não terem sido objeto 
de  pedido  recursal,  devem  ser  mantidos  conforme  fixados  em  primeiro 
grau. 

Portanto,  a  sentença  guerreada  se  encontra  isenta  de 
qualquer censura ou reparo. 

Com estas considerações, REJEITO A PRELIMINAR de 
nulidade  de  citação  suscitada  e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO AO 
RECURSO APELATÓRIO, mantendo incólume a decisão de 1º grau. 

Determino  à  Diretoria  Judiciária  que  proceda  à 
retificação da autuação, a fim de constar o nome correto da parte apelante. 

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, no dia 14 de junho de 2016, conforme certidão de julgamento de 
f.237,  o  Exmo Des.  José  Aurélio  da  Cruz,  dele  participando,  além desta 
Relatora Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo Dr. Marcos William de 
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Oliveira, Juiz convocado para substituir o Exmo Des. Saulo Henrique de Sá 
e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.  Presente à sessão, a Dra. 
Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça convocada. 

  
Gabinete no TJ/PB, em 20 de junho de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    R E L A T O R A
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