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DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0021100-72.2009.815.0011 — 3ª Vara de Família de Campina Grande 
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : C.E. de S.C., representado por sua genitora, Cláudia Clécia de Sousa
Advogado : Jairo de Oliveira Souza (OAB/PB 4.143)
Apelado : Arlindo Jorge Cabral
Advogado : Marcos Vinícius S. Magalhães (OAB/PB 11.952)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO RECONHECENDO A NULIDADE
DO  REGISTRO.  IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO  PATRIMONIAL
INDISPONÍVEL.  NECESSIDADE  DE  INTERVENÇÃO
OBRIGATÓRIA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. PROVIMENTO
DO APELO. 

Vistos etc. 

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  C.E. de S.C., representado por sua
genitora, Cláudia Clécia de Sousa em face da sentença de fls. 192/193, proferida pelo Juízo da  3ª
Vara  de  Família  de  Campina  Grande,  nos  autos  da  Ação Negatória  de  Paternidade,  movida  por
Arlindo Jorge Cabral,  representado por  sua curadora Lúcia Cavalcanti  de Brito,  em desfavor  do
apelante.

Na sentença, o Juízo  a quo homologou acordo de fls. 188/189 firmado entre
a representante legal do menor e o promovente, no qual a genitora reconhece que o menor  C.E. de
S.C. não é filho do Sr. Arlindo Jorge Cabral.

Irresignado, C.E. de S.C. moveu recurso de apelação aduzindo a nulidade da
sentença  homologatória,  considerando  que  o  caso  dos  autos  trata  de  direito  indisponível.  (fls.
196/199)

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado o apelado. (Certidão de
fls. 234v)

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento do apelo. (fls. 243/251)

                                      É o relatório. Decido.

Cuidam os autos de ação de investigação de paternidade com pedido de
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nulidade  de  registro  movida  por Arlindo  Jorge  Cabral,  representado  por  sua  curadora  Lúcia
Cavalcanti de Brito, em desfavor de  C.E. de S.C e outro.

Verifica-se dos autos que o promovente  e a representante legal do menor
propuseram um acordo às fls. 188/189, no qual a genitora reconhece que o menor  C.E. de S.C. não
é filho do Sr. Arlindo Jorge Cabral, tendo o Juízo  a quo em sentença de fls. 193/193 homologado a
avença.

Pois bem. A sentença merece ser anulada. 

O Código  Civil  dispõe  em seu  art.  1.064  que:  "ninguém pode  vindicar
estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade de
registro.” 

Extrai-se do artigo supra que,  o registro de nascimento somente pode ser
declarado" nulo "ou" anulado ", quando presentes um dos vícios de consentimento. 

Cediço ser o ato de reconhecimento de filho irrevogável, e que a anulação
do registro  depende da plena  demonstração de  algum vício  do  ato  jurídico  coação,  erro,  dolo,
simulação ou fraude -, ou ainda, a falsidade do registro, não podendo, por óbvio, tratando-se de
direito indisponível, ser objeto de transação entre as partes. 

Nesse sentido:

CIVIL.  FAMÍLIA.  PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO VISANDO À
ANULAÇÃO  DE  REGISTRO  CIVIL  PARA  EXCLUSÃO  DA  PATERNIDADE.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  DIREITO  INDISPONÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 267, VI, DO CPC. O estado de filiação é direito indisponível, não se
submetendo à  transação pelas  partes.  É  juridicamente  impossível  o  pedido  de
homologação de acordo visando à anulação do registro civil  para exclusão da
paternidade,  ainda  que  exista  exame  de  DNA dando  conta  da  inexistência  de
vínculo biológico entre as partes. (TJ-SC - AC: 51427 SC 2008.005142-7, Relator:
Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 05/10/2009, Segunda Câmara de
Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de São Miguel do Oeste)

AÇÃO  DE  JURISDIÇÃO  VOLUNTÁRIA  DENOMINADA  NEGATÓRIA  DE
PATERNIDADE C/C  ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.  AÇÃO  INTENTADA
PELO  SUPOSTO  GENITOR,  PELO  FILHO  E  PELA  MÃE.  CARÁTER
PERSONALÍSSIMO  DA  DEMANDA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  E
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"É  juridicamente  impossível  o  pedido  de  homologação  de  acordo  visando  à
anulação do registro civil para exclusão da paternidade, ainda que exista exame
de DNA dando conta da inexistência de vínculo biológico entre as partes." (AC n.
2008.005142-7, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 19/03/2009). (TJ-SC - AC:
20130386515 SC 2013.038651-5 (Acórdão), Relator: Maria do Rocio Luz Santa
Ritta, Data de Julgamento: 16/09/2013, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado)

Ademais, a filiação, mais do que um fato biológico é um fato social. O que
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se deve ter em conta é que o genitor, mesmo havendo "indícios "de que a criança não era seu filho
biológico, registrou-o como sendo. 

Ainda, não poderia o Juízo  a  quo decidir sem manifestação do Ministério
Público, que no caso dos autos é obrigatória, mormente quando o acordo homologado é prejudicial
ao interesse do menor, polo passivo da lide. 

Tal fato enquadra-se no disposto no art. 176 e 178 do  NCPC, que obriga a
intervenção do Ministério Público. Vejamos:

“ Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.

E 

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias,
intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica  nas  hipóteses  previstas  em  lei  ou  na
Constituição Federal e nos processos que envolvam:
I - interesse público ou social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.”

Sobre  o  tema,  assevera  Nelson  Nery  Junior,  em  Código  de  Processo
Comentado, pág. 311, quando ainda vigente o Art. 82 do CPC de 1973/correspondente ao art. 178
do NCPC:

“É sempre obrigatória, funcionando o MP como fiscal da lei (custus legis),  em
todos os casos do CPC 82. Não há intervenção facultativa do MP no processo civil
brasileiro. Qualquer que seja a causa que autorize o MP a intervir no processo,
civil ou penal, o móvel dessa autorização é sempre o interesse público”.

A despeito dessa determinação da legislação processual, o representante do
Ministério  Público  sequer  foi  intimado  para  se  manifestar  sobre  qualquer  este  ato  processual,
situação que se agravou com a sentença desfavorável aos interesses do incapaz.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido da necessidade da intervenção
ministerial, notadamente nos casos em que se confirma o prejuízo dos menores: 

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO.RECURSO  ESPECIAL.  PARTE  INCAPAZ.  AUSÊNCIA  DE
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. OCORRÊNCIA.
1.  Ainda que a intervenção do Ministério Público seja obrigatória em face de
interesse de menor,  é necessária a demonstração de prejuízo a este para que se
reconheça  a  referida  nulidade (AgRg  no  AREsp  n.  138.551/SP,  Ministro  Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 23/10/2012).2. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no Aresp 74186/MG – Min. Sebastião Reis Junior – Sexta Turma –
22/02/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE  MANIFESTAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  FALTA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO  SOFRIDO  PELA  PARTE.  NULIDADE
PROCESSUAL.  INEXISTENTE.  SEPARAÇÃO  JUDICIAL.  ALEGAÇÃO  DE
CULPA  DA  VIRAGO.  REEXAME  DO  ACERVO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  DECISÃO  MANTIDA.  1.  Consoante  a
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jurisprudência  desta  Corte  Superior,  ainda  que  a  intervenção  do  Ministério
Público  seja  obrigatória  em  face  de  interesse  de  menor,  é  necessária  a
demonstração de prejuízo a este para que se reconheça a referida nulidade, o
que não ocorreu no caso concreto. 2. O Tribunal de origem modificou a r. sentença
para decretar a separação do casal sem imputar culpa às partes. Contudo, para
infirmar  esse  entendimento  esposado  pela  Corte  local,  no  tocante  à  culpa  da
virago, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado,
nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se
nega  provimento.  (STJ  –  AgRg  no  Aresp  138551/SP  –  Rel.Min.  Luis  Felipe
Salomão – Quarta Turma – 23/10/2012)

Por  fim,  verifica-se  que  havia  sentença  de  procedência  parcial  às  fls.
175/177,  tendo a parte  promovida interposto  recurso de apelação e,  antes  que  o apelado fosse
intimado para contrarrazoar o recurso, foi prolatada sentença homologatória de acordo.

Assim, nula a sentença, os autos devem retornar ao Juízo de origem para
que dê seguimento ao processo.

Por  tais  razões  e  em  consonância  com  o  art.  932  do  NCPC,  DOU
PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL para anular a sentença, devendo os autos retornarem ao
Juízo de origem para dar seguimento ao processo.

Publique-se. Intime-se. 

 João Pessoa, 25 de abril de 2018. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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