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APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO
CIVIL DE  NASCIMENTO.  IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE
PROMOVIDA. DÚVIDAS  SOBRE  A
PATERNIDADE.  REALIZAÇÃO  DO  EXAME  DE
DNA.  AUSÊNCIA  DE  VÍNCULO  BIOLÓGICO.
VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO.  ERRO.
COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA PATERNIDADE.
RETIFICAÇÃO  DO  REGISTRO  CIVIL.
POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  Havendo  comprovação  nos  autos,  por  meio  do
exame  de  DNA,  de  que  o  falecido  marido  da
primeira autora não é o pai biológico da promovida,
e, diante da existência de vício quando da assunção
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da paternidade, impossível se torna a manutenção da
relação paterno filial.

- Seguindo os ditames do art. 1.604, do Código Civil,
frente  a  inexistência  de  vínculo  genético  entre  as
partes,  e,  provado-se  erro  ou  falsidade,  faz-se
imprescindível  a  retificação  do  registro  de
nascimento do apelante.

-  Não se desconhece ser admitida a flexibilização da
coisa  julgada em casos  excepcionais,  especialmente
nas hipóteses relacionadas à filiação, a exemplo das
ações  de  investigação  de  paternidade,  onde  o
indivíduo, em decorrência do seu direito natural de
personalidade,  exerce  a  garantia  fundamental  de
descobrir a sua identidade biológica.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 163/170, interposta por
Marília Emília Jovino Nóbrega Silva, representada por sua genitora Milena Jovino
Nóbrega contra decisão proferida pelo 7ª Vara de Família da Comarca da Capital, fls.
154/157, que julgou procedente o pedido contido na Ação Anulatória de Registro de
Nascimento  manejada  em  face  de  Eliete  Lima  da  Silva  e  outras, nos  seguintes
termos:

ISTO POSTO, e considerando o que dos autos consta,
e em consonância com o parecer ministerial, JULGO
PROCEDENTE  o  pedido  para  determinar  que  se
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exclua  do  registro  de  nascimento  de  MARÍLIA
EMÍLIA JOVINO NÓBREGA SILVA, a  paternidade
atribuída a JOSÉ CÍCERO DA SILVA, como também
o  patronímico  a  ele  referente,  extinguindo-se  o
processo, nos termos do artigo 487, incio I, do Código
de Processo Civil. 

Em suas razões,  a  recorrente rememora o contexto
fático da demanda, aduzindo que não há qualquer vício de consentimento em seu
registro de nascimento. Acrescenta que não existindo a paternidade biológica, deve-
se levar em consideração a paternidade afetiva, máxime quando o pai que a criou, o
fez de modo voluntário e consciente, assumindo tal condição de pai, conjuntura esta
ratificada com as demais provas carreadas ao feito. 

Contrarrazões ofertadas, pugnando pela manutenção
da decisão atacada, fls. 174/180. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Marilene de Lima Campos de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso, fls.
186/188.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, impossível negar o fato do falecido da
primeira  promovente/apelada  não ser  o  pai  biológico  de Marília  Emília  Jovino
Nóbrega  Silva,  pois,  o  exame  de  DNA realizado  pelas  partes  concluiu  (fls.  que
seguem a de número 86):

Probabilidades abaixo de 50% (ou RV menores que 1)
favorecem a hipótese da  não existência do vínculo
genético. 
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Demais disso, a própria genitora da autora/apelante
aduziu, em suas “que sabe que Marília não é filha de José Cícero mas se ele registrou
e está no documento ela tem direito à pensão”, fl. 133.

Desse  modo,  em  que  pesem  as  alegações  da
recorrente, é fato incontroverso que o falecido não é seu pai biológico. 

Apenas para robustecer a convicção acima exposta,
faz-se salutar colacionar escólio sobre a relevância do exame pericial para o deslinde
de causas versadas sobre investigação de paternidade, no trecho do voto do Ministro
Sávio de Figueiredo Teixeira prolatado no Resp. 140.665/MG:

É  de  assinalar-se,  ainda,  que  esta  Turma,  no  Resp
38.451-MG  (DJ  22.08.94),  em  acórdão  de  que  foi
relator Ministro  Ruy Rosado de Aguiar, preconizou
ser  'sempre  recomendável  a  realização  de  perícia
para a investigação genética (HLA e DNA), porque
permite  ao  julgador  um  juízo  de  fortíssima
probabilidade,  senão de certeza'  na composição do
conflito.  Nesse  sentido,  aliás,  os  precedentes  (Resp
16.840-RS,  DJ 6.12.93,  Terceira Turma, e RE 94.311-
MG,  RTJ  104/295,  Primeira  Turma,  relatados
respectivamente  pelos  Ministros  Cláudio  Santos  e
Soares  Muñoz)  e  a  doutrina  (Marco  Aurélio  S.
Viana, Da ação de investigação de paternidade, Del
Rey, 1994, p. 34, e Luiz Verruno e Emilio J. C. Haas,
Manual  para  la  investigación  de  la  filiación,  Ed.
Abeledo-Abeledo-Perrot,  1985,  p.  192),  trazidor  à
colação no apelo especial.

De  outra  senda,  após  a  procedência  do  pedido
negatório  de  paternidade,  como a decretação de  inexistência  de  vínculo  genético
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entre as partes, o caminho a ser trilhado é a  retificação do registro de nascimento,
nos termos do art. 1.604, do Código Civil:

Art. 1.604.  Ninguém pode vindicar estado contrário
ao  que  resulta  do  registro  de  nascimento,  salvo
provando-se erro ou falsidade do registro. 

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim
decidiu:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  FAMÍLIA.
AÇÃO  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE.
ANULAÇÃO  DE  REGISTRO  DE  NASCIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: ARTS. 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. 
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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 da 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.  (REsp  1433470/RS,
Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  15/05/2014,  DJe  22/05/2014)  -
sublinhei.

Assim, diante da prova do erro, embasado no exame
de DNA, configurado o defeito no ato jurídico, o que torna possível a anulação do
registro  público,  com a  supressão  do  nome de  JOSÉ  CÍCERO DA SILVA  como
genitor da promovida.

Por  fim,  não  se  desconhece  ser  admitida  a
flexibilização da coisa julgada em casos excepcionais,  especialmente nas hipóteses
relacionadas à filiação, a exemplo das ações de investigação de paternidade, onde o
indivíduo, em decorrência do seu direito natural de personalidade, exerce a garantia
fundamental  de  descobrir  a  sua  identidade  biológica,  pois,  como bem  frisou  o
Ministro Carlos Velloso, “Não há no mundo interesse maior do que este: o do filho
conhecer ou saber quem é o seu pai biológico” (Trecho de voto vencido, proferido no
julgamento do HC 71.373-4 – RS, STF, Pleno, em 10.11.1994). 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.
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É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

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 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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