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MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

-   A  possibilidade  da  repropositura  de  ação  de
investigação  de  paternidade  quando  demanda
idêntica  já  tiver  sido  julgada  improcedente,  por
ausência de provas, não se aplica nas hipóteses em
que, devido a recusa ou a omissão do investigado a
submeter-se  ao  exame  de  DNA,  a  ação  tiver  sido
julgada procedente com base no acervo probatório
encartado aos autos. 

- Inexistindo motivos que justifiquem a flexibilização
da  coisa  julgada,  é  de  se  manter  a  decisão  que
exinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Genival  Marques  Pereira ajuizou a  presente  Ação
Negatória de Paternidade c/c Exoneração de Alimentos e pedido de antecipação de
tutela  em face  de  Taciana  das  Neves  da  Conceição  e  Antônio  Adailton  Neves,
visando à realização de exame hematológico de DNA, a fim de atestar a existência de
vínculo biológico entre as partes, ao fundamento de que, ao tempo do julgamento da
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ação  de  paternidade  de  n°  018199500053901,  em  razão  do  indeferimento  da
gratuidade do exame, não houve a sua realização, tendo, em razão disso, a demanda
sido julgada procedente apenas com base nas provas testemunhais. Nesse panorama,
postulou ser julgado procedente o pedido, para declarar que o mesmo não é o pai
biológico dos promovidos e,  por conseguinte,  ser  determinada a exclusão do seu
nome dos registros de nascimento dos demandados, bem assim a sua exoneração da
pensão alimentícia fixada nos processos de n°s 018.2009.002352-6 e 018.1995.000539-9.

Contestação  apresentada  pelos  promovidos,  fls.
68/72, arguindo, preliminarmente, a necessidade de extinção do processo, haja vista a
existência  de  coisa  julgada.  Igualmente,  defenderam  a  manutenção  do  dever  de
prestar alimentos. Ao final, pugnaram pela improcedência do pedido.

Deferimento da habilitação dos herdeiros, haja vista
o falecimento do autor Genival Marques Ferreira, fl. 260.

A  Magistrada  julgou  extinto  o  processo,  sem
resolução do mérito, nos seguintes termos, fls. 261/263:

Isto posto, com esteio no art. 267, inciso V, do Código
de  Processo  Civil,  atento  ao  que  mais  consta  dos
autos e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
DO  MÉRITO.  Em  consequência,  condeno  a  parte
autora  no  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários  advocatícios.,  que  fixo  em  R$  1.500,00
(um mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 20, §
4°, do Código de Processo Civil.
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Inconformados,  Vera  Lúcia  Silveira  e  outros
apelaram, fls. 275/286, defendendo a necessidade de reforma da sentença, alegando,
para tanto, ter a mesma sido proferida em desconformidade com as provas dos autos,
bem ainda ter o Juízo  a quo deixado de realizar o exame de DNA nos promovidos.
Alegam,  ainda,  a  possibilidade  de  relativização  da  coisa  julgada,  haja  vista  a
necessidade de aferir a real existência de vínculo biológico entre as partes.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  291/296,  através  da
qual  os  recorridos  sustentam a  impossibilidade de  relativização  da  coisa  julgada
quando houve recusa do suposto pai em realizar o exame genético, pelo que deve ser
mantida a sentença.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  301/303,  opinou  pelo
desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  esclarece-se ser possível,  nas ações de
filiação, a habilitação dos herdeiros, em razão do falecimento do genitor contestante
no curso da ação,  pois, nos termos do art. 1.601, parágrafo único, do Código Civil,
“Contestada a filiação,  os herdeiros  do impugnante têm direito de prosseguir  na
ação.” Ou seja, “Somente no caso do falecimento da parte legitimada no curso da
ação, podem os herdeiros ingressar nos autos mediante habilitação. 2. Recurso de
Apelação  conhecido  e  não  provido.”  (TJDF;  Rec  2012.03.1.004049-9;  Ac.  643.465;
Terceira Turma Cível; Relª Desª Nídia Corrêa Lima; DJDFTE 10/01/2013; Pág. 232). 
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O cerne da questão consiste em sabe se é possível a
relativização da  coisa  julgada decorrente  de  ação de investigação de  paternidade
anteriormente proposta que, diante da omissão do investigado em submeter-se ao
exame  de  DNA,  foi  julgada  procedente,  para  declarar  a  existência  do  vínculo
biológico  entre  as  partes,  com  base  no  acervo  probatório  encartado  aos  autos,
notadamente nas provas testemunhais.

De  antemão,  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 o direito
fundamental de descobrir a sua identidade biológica.

Esse  foi  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal
Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 363.889/DF.

Naquela  ocasião,  ao  se  debruçar  sobre  a
possibilidade da propositura de nova ação de investigação de paternidade quanto já
existente outra com sentença transitada em julgado,  decidiu a Corte Suprema ser
possível tal situação quando a demanda anterior, em razão de a parte interessada não
dispor de condições para custear o exame DNA e o Estado não ter possibilitado à sua
realização, tiver sido julgada improcedente por falta de provas.

Eis a ementa do respectivo julgado:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSTITUCIONAL.
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  AÇÃO
DE  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE
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DECLARADA EXTINTA, COM FUNDAMENTO EM
COISA JULGADA,  EM  RAZÃO  DA EXISTÊNCIA
DE  ANTERIOR  DEMANDA  EM  QUE  NÃO  FOI
POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA,
POR SER O  AUTOR BENEFICÁRIO  DA JUSTIÇA
GRATUITA  E  POR  NÃO  TER  O  ESTADO
PROVIDENCIADO  A  SUA  REALIZAÇÃO.
REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM
RESPEITO  À  PREVALÊNCIA  DO  DIREITO
FUNDAMENTAL  À  BUSCA  DA  IDENTIDADE
GENÉ TICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU
DIREITO  DE  PERSONALIDADE.  1.  É  dotada  de
repercussão geral a matéria atinente à possibilidade
da  repropositura  de  ação  de  investigação  de
paternidade,  quando  anterior  demanda  idêntica,
entre as mesmas partes, foi julgada improcedente,
por falta de provas, em razão da parte interessada
não dispor de condições econômicas para realizar o
exame  de  DNA  e  o  estado  não  ter  custeado  a
produção  dessa  prova.  2.  Deve  ser  relativizada  a
coisa julgada estabelecida em ações de investigação
de paternidade em que não foi possível determinar-
se a efetiva existência de vínculo genético a unir as
partes, em decorrência da não realização do exame
de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança
quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3.
Não  devem  ser  impostos  óbices  de  natureza
processual  ao  exercício  do  direito  fundamental  à
busca  da  identidade  genética,  como  natural
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emanação do direito de personalidade de um ser, de
forma  a  tornar-se  igualmente  efetivo  o  direito  à
igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações,
bem assim o princípio da paternidade responsável. 4.
Hipótese em que não há disputa de paternidade de
cunho biológico, em confronto com outra, de cunho
afetivo.  Busca-se  o  reconhecimento  de  paternidade
com  relação  a  pessoa  identificada.  5.  Recursos
extraordinários conhecidos e providos. Brasília, 14 de
dezembro  de  2011.  Guaraci  de  Sousa  Vieira
coordenador  de  acórdãos  primeira  turma acórdãos
centésima nonagésima quinta ata de publicação de
acórdãos, realizada nos termos do art. 95 do RISTF.
(STF; RE 363.889; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias
Toffoli;  Julg.  02/06/2011;  DJE  16/12/2011;  Pág.  40)  -
negritei.

Analisando o teor do citado decisório, conclui-se que
a  matéria  submetida  à  repercussão  geral  pelo  Pretório  Excelso  diz  respeito  tão
somente à temática debatida no recurso extraordinário supramencionado, qual seja,
possibilidade da repropositura de ação de  investigação de paternidade quando
demanda idêntica já tiver sido julgada improcedente por ausência de provas, não
se aplicando tal orientação, portanto, naquelas hipóteses em que, devido à recusa ou
à omissão do investigado a submeter-se ao exame de DNA, a ação restou julgada
procedente com base no acervo probatório encartado aos autos. 

Tal  constatação  é  corroborada  pela  averiguação  de
alguns trechos do debate travado entre os Ministros daquela Corte Suprema quando
da  delimitação  da  matéria  submetida  à  Repercussão  Geral  no  RE n°  363.889/DF,
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senão vejamos:

DEBATE
O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO
LEWANDOWSKI – Senhor Presidente, queria fazer
uma  observação  pela  ordem.  Pediria  a  Vossa
Excelência  que  proclamasse  o  resultado  com  um
pouco  mais  de  detalhamento  para  facilitar  nosso
trabalho futuro. Dizer exatamente qual é o tema, de
forma focada, que foi reconhecido como repercussão
geral com a delimitação inclusive agora apresentada
pelo Ministro Celso de Mello.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO
(PRESIDENTE) –  A  delimitação  temática  é  essa:
quando se tratar de ação de paternidade julgada em
caráter  definitivo,  improcedente  por  carência  de
prova; e diante desse contexto, desse entrecruzar de
valores  constitucionais,  a  segurança  de  um  lado,
representada pela coisa julgada, e esse direito, de que
fala o Ministro Celso de Mello, significativo de um
autêntico  bem de personalidade,  que é  a busca da
sua própria identidade biológica. O contexto é esse.
O SENHOR  MINISTRO JOAQUIM BARBOSA -
Descrever o caso em si. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Só queria fazer
uma  observação.  O  Ministro  Lewandowski  talvez
tenha  tocado  em  um  ponto  extremamente
importante,  porque  nós  vamos  julgar  com
repercussão geral a possibilidade de relativização da
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coisa julgada nas ações de paternidade por carência
de prova.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO
(PRESIDENTE) - Isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas aqui não
é carência de prova só. Aqui é o seguinte: a parte que
tem que fazer a prova, a parte destinatária da regra
formal que determina quem tem que fazer a prova
não pode fazê-la porque não tem condições de pagar
para  a  sua  realização.  Agora,  como  será  se  uma
pessoa abastada promover uma ação de investigação
de paternidade, como há no Rio de Janeiro um caso
famoso de um herdeiro de uma grande fortuna que
tem  todas  as  condições  de  realizar  o  DNA e  não
paga? E não vai pagar perícia? E aí nós vamos dar
como  repercussão  geral  e  fazer  disso  uma  regra
básica? Porque a repercussão geral tem, pelo menos,
pode  não  ter  número  de  caso,  mas  ela  tem
"repercussão geral".
O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO:
CANCELADO.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO
(PRESIDENTE) - E gratuita.
O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO:
CANCELADO.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO
(PRESIDENTE) –  Então  acrescentamos,  Ministro
Luiz  Fux,  para  singularizar  a  controvérsia,  o
elemento  material  da  questão,  significativo  de
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carência material da parte para produzir a prova.
O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX -  Só  para
terminar a justificativa: há, hoje, Senhor Presidente,
até um entendimento sumulado de que, quando essa
prova não é feita, presume-se a paternidade. Então
isso pode ser até um subterfúgio para não se realizar
a prova e se presumir a paternidade.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO
(PRESIDENTE) -  Concorda,  Ministro  Ricardo
Lewandowski?
O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO
LEWANDOWSKI - Estou de acordo. Agora está bem
delimitado.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO
(PRESIDENTE) - Então, proclamo o resultado nesses
termos – fls. 62/63.

O  raciocínio  ora  adotado  está  em  sintonia  com  a
jurisprudência  pátria,  segundo  a  qual  “A  coisa  julgada  material  é  garantia
constitucional  e  garantia  constitucional  não  pode  ser  flexibilizada,  em  hipótese
alguma, sendo que existe orientação jurisprudencial excepcionando essa regra geral e
admitindo  a  sua  relativização,  mas  apenas  quando  a  ação  investigatória  de
paternidade é  julgada improcedente em razão da insuficiência  da prova coligida.
(TJRS;  AC 105198-31.2014.8.21.7000;  Frederico  Westphalen;  Sétima  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Sérgio  Fernando  de  Vasconcellos  Chaves;  Julg.  28/05/2014;  DJERS
03/06/2014).

Em igual sentido, os seguintes julgados:  TJES;  AG-
AP 0039823-61.2010.8.08.0024;  Segunda Câmara Cível;  Rel.  Des.  Namyr Carlos  de
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Souza  Filho;  Julg.  13/05/2014;  DJES  21/05/2014;  TJDF;  Rec  2012.01.1.031504-4;  Ac.
667.331; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Otávio Augusto; DJDFTE 16/04/2013; Pág.
125.

Todavia,  a  matéria  discutida  nestes  autos  não  se
amolda  àquela  submetida  à  Repercussão  Geral  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,
sobretudo por aqui se está diante de uma “Ação Negatória de Paternidade”. Além
disso,  consoante  consta  do  processo,  o  investigado,  à  época  do  ajuizamento  da
primeira ação investigatória, muito embora detivesse de condições econômicas para
custear a sua realização, esquivou-se de submeter-se ao exame de DNA para fins de
aferir a sua paternidade. Ou seja, na ação anteriormente ajuizada foi oportunizada à
produção  da  prova  técnica  que  ora  se  persegue,  não  tendo,  contudo,  o  então
investigado,  diante  do  indeferimento  da  sua  realização  de  forma  gratuita,
implementado as  providências  necessárias  no sentido de  concretizá-la,  inobstante
pudesse suportar tal despesa.

Senão  vejamos.  Compulsando  este  processo,
percebe-se que  Taciana das Neves da Conceição  e  Antônio Adailton Neves,  ora
recorridos,  foram  declarados  filhos  de  Genival  Marques  Pereira na  Ação
Investigatória de Paternidade n° 018.1995.000.539-9, através de sentença proferida
no dia 20/03/2001, fls. 48/54, confirmada por acórdão desta Corte de Justiça no dia
09/05/2002,  fls.  58/61,  o  qual  transitou  em  julgado  no  dia  08/08/2002,  conforme
informações disponibilizadas no sítio de consulta processual deste Tribunal.

Decorridos mais de dez anos do trânsito em julgado
daquela  decisão,  pretendem  os  recorrentes  que  a  coisa  julgada  formada  seja
mitigada, ao fundamento de que, à época da prolação da sentença, Genival Marques
Pereira não se submeteu ao exame DNA devido ao seu alto custo, sendo possível, na
ótica dos insurgentes, prevalecer, no caso, a busca pela verdade real em detrimento
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da segurança jurídica.

Sem razão, contudo. 

Ora, consoante consta dos autos,  Genival Marques
Pereira,  embora  detivesse  condições  financeiras  para  tanto,  esquivou-se  de
submeter-se  ao  exame  hematológico  de  DNA,  prova  que  seria  capaz  de  afastar
qualquer dúvida acerca da paternidade ora questionada. De bom alvitre ressaltar
que, neste caderno processual, não há qualquer indício concreto apontando noutra
direção,  significa  dizer,  que  o  então  investigado  realmente  não  dispunha  de
condições financeiras para custear o exame em comento.

O entendimento  aqui  exposto  tem sustentação  nos
seguintes fragmentos do acórdão de fls. 58/61:

Ressalte-se,  por oportuno, que o indigitado genitor
recusou-se  a  submeter-se  a  exame  hematológico,
através do qual poderia afastar a paternidade que lhe
era atribuída.
[...]
O  Investigado  limitou-se,  com  se  vê,  a  negar  a
paternidade que lhe era imputada, despreocupando-
se de afastá-la, através de prova técnica, mais segura
e quase irrefutável, ao negar-se a fazer os exames de
sangue,  DNA,  ou  exceções  pertinentes.  Tal
procedimento,  contudo,  em  nada  compromete  ou
prejudica a pretensão dos Investigantes, em face da
presunção  de  veracidade  das  provas  colhidas  em
audiências,  sem  produção  de  contra-prova  idônea,
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capaz de contrária convincente, em face das provas
colhidas em audiência pelas testemunhas arroladas, é
prova suficiente para a procedência da paternidade
arguida.

Na mesma direção, manifestou-se o  Parquet  quando
da intervenção no feito, senão vejamos:

Ademais, o réu, segundo consta, tinha condições de
custear o exame hematológico de DNA ou de Exame
Hematológico tradicional – ABO, para tirar qualquer
dúvida  sobre  a  paternidade,  mas  simplesmente  se
negou  à  fazê-los.  De  modo  que  tal  negativa
corroborada  com  os  demais  provas,  levam  ao
reconhecimento do direito pleiteado – fl. 55/57 (sic).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu pela impossibilidade de flexibilização da coisa julgada para fins de admitir o
julgamento de ação negatória de paternidade, senão vejamos:

AÇÃO  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE.
RECURSO  ESPECIAL.  PATERNIDADE
DECLARADA  EM  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO.
RELATIVIZAÇÃO  DA  COISA  JULGADA.
DESCABIMENTO.  OS  FUNDAMENTOS
UTILIZADOS  PELO  STF,  NO  RE  N.  363.889/DF,
COM  CARACTERÍSTICA  DE  REPERCUSSÃO
GERAL,  SÃO  TODOS NO INTERESSE DAQUELE
QUE  PERSEGUE  A  DECLARAÇÃO  DA
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PATERNIDADE,  REFERINDO-SE O PRECEDENTE
À  IMPRESCRITIBILIDADE  DO
RECONHECIMENTO DO ESTADO DE FILIAÇÃO E
À PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO À
COISA JULGADA.  IMPRESCINDIBILIDADE  QUE
DECORRE DO PRÓPRIO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE  DIREITO.  1.  Há  precedente  deste  Colegiado  -
proferido  antes  mesmo  do  leading  case  do  STF  -
reconhecendo  a  possibilidade  de  repropositura  de
ação  de  investigação  de  paternidade;  caso,  na
primeira demanda, diante da precariedade da prova
e  inexistência  de  exame  de  DNA,  tenha  havido
julgamento de improcedência. Todavia, a leitura do
RE 363.889/DF, relator Ministro Dias Toffoli,  permite
concluir que, dentre outros fundamentos, o Supremo
Tribunal  Federal  admitiu,  em  caráter
excepcionalíssimo,  a  relativização da  coisa  julgada,
com base no artigo 27 do ECA - que estabelece que o
reconhecimento  do  estado  de  filiação  é
imprescritível-, assim também com arrimo no direito
fundamental  à  filiação  e  no  artigo  226,  §  7º,  da
Constituição  Federal,  que  impõe  a  paternidade
responsável. Ficou consignado no voto condutor que,
no que tange ao investigante,  trata-se de "corolário
lógico de seu direito de personalidade, em discussão
quando do ajuizamento de um tal tipo de demanda,
de  ver  reconhecida  a  verdade  sobre  sua  origem
genética, emanação natural do estado da pessoa". 2.
No caso ora em julgamento, pretende-se relativizar a
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coisa  julgada  para  afastar,  em  ação  negatória,  a
paternidade declarada em decisão sob o manto da
coisa  julgada  material.  Ademais,  a  Súmula  301/STJ
orienta  que,  em  ação  investigatória,  a  recusa  do
suposto pai em submeter-se ao exame de DNA induz
presunção  juris  tantum de paternidade.  3.  Recurso
especial  provido.  (REsp  1188280/SC,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 20/06/2013, DJe 16/09/2013).

Diante  do  panorama  apresentado,  entre  fazer
prevalecer a verdade real ou proteger a segurança jurídica, lançando mão de uma
ponderação de princípios, ao meu sentir, deve preponderar a segurança jurídica, pois
nela se revela a dignidade dos filhos, os quais, desde o nascimento, diga-se, há quase
três décadas, acreditam no vínculo biológico ora questionado, situação consolidada
há  mais  de  uma  década  em  decorrência  da  coisa  julgada  formada  na  ação  de
investigação de paternidade onde se declarou que Taciana das Neves da Conceição e
Antônio Adailton Neves, ora recorridos, eram filhos de Genival Marques Pereira.

Sendo assim, agiu com acerto a Juíza sentenciante ao
exinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso V, do
Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO.

É como VOTO.     

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
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Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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