
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO  CÍVEL N.º  0003862-68.2015.815.2003  —  5ª  Vara  Regional  de  Mangabeira
Capital
Relator                  : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante               : Orilan Rodrigues dos Santos.
Defensora Pública: Maria Elisabeth M. Pordeus, OAB/PB 4.971.
Apelada      : Joânia da Silva Domingos
Defensora Pública : Sônia Maria de Carvalho Souza, OAB/PB 4.268 .

APELAÇÃO  CÍVEL —  AÇÃO  NEGATÓRIA DE  PATERNIDADE
CUMULADA  COM  ANULAÇÃO  DE  REGISTRO  CIVIL  —
AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
— IMPROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO — DÚVIDA ACERCA
DA  FILIAÇÃO  —  REGISTRO  EFETIVADO  DE  FORMA
ESPONTÂNEA  —  IRREVOGABILIDADE  DO
RECONHECIMENTO  VOLUNTÁRIO  —  NECESSIDADE  DE
PROVA  DE  VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO  PARA
DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO — NÃO DEMONSTRADA —
NEGADO PROVIMENTO.

— De acordo com o art. 1.609 do Código Civil, o ato de reconhecimento
dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável, não cedendo diante da
simples dúvida do reconhecente.

— “Ainda que o exame de DNA viesse a afastar a paternidade biológica,
não teria o condão de alterar o reconhecimento da paternidade constante
no  registro  de  nascimento.  Logo,  não  há  razão  para  permitir  sua
realização se nenhum dos vícios aptos a desconstituir  o registro - erro,
dolo ou coação - foi sequer ventilado na instrução.” (Apelação Cível Nº
70020274551, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 29/08/2007)”

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à Apelação Cível. 

R E L A T Ó R I O



Trata-se de Apelação Cível interposta por  Orilan Rogrigues dos Santos
contra  sentença  de  fls.  60/62,  proferida  pelo  Juiz  a quo que,  nos  autos  da  Ação Negatória  de
Paternidade cumulada com Anulação de Registro Civil, julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado, o promovente recorreu (fls. 64/68), alegando que houve vício
de consentimento ao registrar a criança como sua filha, pois a genitora imputou-o falsamente a
filiação, mesmo tendo dúvidas ser o ora apelante o pai biológico e não lhe confirmar o fato. Por fim,
pugna pelo provimento do presente recurso.

A apelada ofereceu contrarrazões (fls. 70/75) requerendo o desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença proferida pelo magistrado a quo.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 81/85,
opinou pelo desprovimento do recurso. 

VOTO

O apelante afirma que manteve um relacionamento conjugal com Joânia da
Silva Domingos por 08 anos, tendo nascido sua primeira filha. Assegura, porém, nesse interregno
decidiram  encerrar  o  relacionamento,  ficando  separados  por  06  meses,  quando  reataram  o
relacionamento, momento em que a apelada noticiou que estava grávida pela segunda vez, sem,
contudo, comunicar que durante o período da separação se relacionou com outra pessoa, imputando
ao apelante a paternidade. Após a notícia da gravidez, conviveram ainda por 03 anos.

O apelante assegura não ser o verdadeiro pai da apelada e, para comprovar
suas alegações, requereu a produção de prova testemunhal e científica (DNA), tendo sido realizada
pela apelada e confirmado que o mesmo não é o pai biológico da criança (fls. 20/26).

Ressaltou que a apelada não o comunicou acerca da dúvida de quem seria o
verdadeiro  pai  da  criança,  pois  se  relacionou  com outro  homem no  período  em que  estavam
separados.

Pelas declarações dada pelo próprio apelante, percebe-se que este manteve
união estável com a genitora da criança por mais de 08 (oito) anos. O nascimento da menor ocorreu
em 20 de junho do ano de 2012, tendo o apelante realizado o registro declarando a paternidade de
forma espontânea, no dia 05 de julho de 2012 (fl. 08).

  
Nada consta nos autos que tenha o autor, ora recorrente, sido induzido em

erro, nem que tenha havido qualquer vício de vontade no registro da apelada. E, mesmo se houvesse
dúvida quanto à paternidade, é inequívoco que o recorrente já estabeleceu estreito vínculo social e
afetivo, exercendo a figura paterna ao longo dos anos.

Repise-se  que  o  apelante  registrou  a  ora  apelada  de  forma  espontânea,
tendo criado vínculos afetivos de paternidade com esta, os quais somente foram rompidos, ao que
tudo indica, com a dissolução da união estável. Somente a partir daí é que o apelante requereu a
realização do exame de DNA para “desconstituir” a paternidade.

Com efeito, de acordo com o art. 1.609 do Código Civil, o reconhecimento
dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável. Vejamos:

Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será
feito:



I - no registro do nascimento;

A  anulação  do  registro,  para  ser  admitida,  deveria  estar  sobejamente
demonstrada e necessariamente deveria decorrer de um dos vícios do ato jurídico, tais como coação,
erro, dolo, simulação ou fraude. Mas isso em momento algum foi demonstrado na peça exordial,
senão a existência de mera dúvida acerca da veracidade da afirmação da apelada de que o apelante
não era seu pai.

Nos termos do art. 185 c/c o art. 171, ambos do Código Civil, o registro de
nascimento só pode ser anulado por vício resultante de erro, dolo coação e estado de perigo (art.
171, II, CC), ou nas hipóteses elencadas no art. 166 do Código Civil.

In casu, o que se verifica é a mera dúvida do recorrente, sendo flagrante o
descabimento da sua pretensão.

Neste diapasão, citem-se os seguintes arestos:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  FAMÍLIA.  DESCONSTITUIÇÃO  DE
PATERNIDADE. AÇÃO MOVIDA PELO PAI REGISTRAL. AUSÊNCIA
DE PROVA A DEMONSTRAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU
NULIDADE  DO  ATO  DE  REGISTRO  DE  NASCIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 185, 171, 166, 1.604 E 1.609, TODOS DO
CÓDIGO  CIVIL  E  ART.  1º  DA  LEI  Nº  8.560/92.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  EM  BENEFÍCIO  DO  PATRONO  DO
DEMANDADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, QUE NÃO
MERECE REPAROS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS  FUNDAMENTOS.  APELAÇÕES  DESPROVIDAS.
(SEGREDO  DE  JUSTIÇA)  (Apelação  Cível  Nº  70026439448,  Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vasco Della Giustina,
Julgado em 29/10/2008)

NEGATÓRIA DE  PATERNIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO NÃO-DEMONSTRADO. 1.  O ato de reconhecimento de filho é
irrevogável (art. 1º da Lei nº 8.560/92 e art. 1.609 do CCB). 2. Não sendo apontada a
existência de qualquer vício de consentimento no registro de nascimento dos filhos
menores, mostram-se hígidos os assentos civis. 3. A mera dúvida sobre a paternidade
dos filhos de sua ex-esposa, gerados e nascidos na constância casamento, não justifica
a propositura da ação negatória de paternidade. Recurso desprovido (SEGREDO DE
JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70024635500, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 22/10/2008)

“NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO CIVIL. VÍCIO DE VONTADE NÃO-
DEMONSTRADO. PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 1. O ato de
reconhecimento de filho é irrevogável (art. 1º da Lei nº 8.560/92 e art. 1.609 do CCB). 2. A
anulação do registro, para ser admitida, deve ser sobejamente demonstrada como
decorrente de vício do ato jurídico (coação, erro, dolo, simulação ou fraude) . 3. Não é
possível  desconstituir  o  liame  parental  quando  indemonstrada  a  inexistência  do  liame
biológico, pois ocorreu a revelia, sem a efetivação de exame de DNA. 3. Além disso, se o
autor, depois de reconhecer o filho, casou com a sua mãe e acolheu o réu como filho,
exercendo a figura de pai ao longo de mais de quinze anos, mesmo após a separação do
casal,  resta  inequívoca  também  a  situação  de  paternidade  socioafetiva,  não  podendo
pretender a desconstituição do vínculo parental. Recurso desprovido. (TJRGS, Apelação
Cível Nº 70021795661, em 13/12/2007, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Fernando
de Vasconcellos Chaves, Vacaria)”



“APELAÇÃO CÍVEL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍCIO DE VONTADE NÃO
COMPROVADO.  IRREVOGABILIDADE  DO  RECONHECIMENTO  VOLUNTÁRIO
DE PATERNIDADE. INDEFERIMENTO DE EXAME DE DNA. AGRAVO RETIDO.
INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O
REGISTRO.  1.  O  reconhecimento  voluntário  de  paternidade  é  irrevogável  e
irretratável,  e não cede diante da simples dúvida do reconhecente.  2. Ainda que o
exame de DNA viesse a afastar a paternidade biológica, não teria o condão de alterar
o reconhecimento da paternidade constante no registro de nascimento. Logo, não há
razão  para  permitir  sua  realização  se  nenhum dos  vícios  aptos  a  desconstituir o
registro  -  erro,  dolo  ou  coação  -  foi  sequer  ventilado  na  instrução.  NEGARAM
PROVIMENTO  AO  AGRAVO  RETIDO  E  À  APELAÇÃO.  UNÂNIME.”  (Apelação
Cível Nº 70020274551, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz
Felipe Brasil Santos, Julgado em 29/08/2007)”

 
Portanto,  não  ficando  comprovada  a  existência  de  qualquer  vício  de

consentimento no registro de nascimento da apelada, procedido pelo autor de forma espontânea,
deve permanecer hígido o registro civil de nascimento.

                                     Por tais razões, NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, mantendo a
sentença em todos os seus termos.
        
                                      É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

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

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator



                                                                    

ESTADO DA PARAÍBA
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APELAÇÃO  CÍVEL N.º  0003862-68.2015.815.2003  —  5ª  Vara  Regional  de  Mangabeira
Capital

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Orilan Rogrigues dos Santos
contra  sentença  de  fls.  60/62,  proferida  pelo  Juiz  a quo que,  nos  autos  da  Ação Negatória  de
Paternidade cumulada com Anulação de Registro Civil, julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado, o promovente recorreu (fls. 64/68), alegando que houve vício
de consentimento ao registrar a criança como sua filha, pois a genitora imputou-o falsamente a
filiação, mesmo tendo dúvidas ser o ora apelante o pai biológico e não lhe confirmar o fato. Por fim,
pugna pelo provimento do presente recurso.

A apelada ofereceu contrarrazões (fls. 70/75) requerendo o desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença proferida pelo magistrado a quo.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 81/85,
opinou pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


	VOTO

