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INOCORRÊNCIA.  ACERVO  PROBATÓRIO
FAVORÁVEL  AO  RECONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- O atendimento ao pedido de suspensão processual
decorrente de ação de interdição de uma das partes
não é automático, carecendo, por oportuno, de prova
cabal da incapacidade à época do ato combatido.

-  Havendo  prova  do  cumprimento  de  citação  da
promovida  sem  a  respectiva  apresentação  de
contestação,  cumpre  ao  magistrado  decretar-se  a
revelia, impondo os efeitos, contudo, de acordo com
os interesses apresentados na demanda. 

-  Entre  os  direitos  inerentes  à  personalidade,
encontra-se  o  de  investigar  sua  origem  genética,
sendo  a  busca  da  paternidade  uma  necessidade
imanente do indivíduo.

-  Nos  termos  do  art.  227,  §6º,  da  Constituição
Federal, e do art. 1.596, do Código Civil, não pode
existir  discriminação  referente  à  ilegitimidade  dos
filhos nascidos fora do casamento. 

- Em que pese a força probatória do exame de DNA,
uma vez existentes outras provas hábeis a confirmar
a  paternidade  do  falecido  como  genitor  do
promovente, a manutenção de procedência da ação é
medida cogente.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover o
apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls. 81/86, interposta  por
Dalva  Assis  do  Nascimento,  representada  por  Francisca  Lúcia  de  Oliveira,  sua
Curadora,  contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Família da
Comarca de Campina Grande, fls. 77/79, que julgou procedente o pedido contido na
Ação  de  Investigação  de  Paternidade  Pós  Morte manejada  por  Mário  Sérgio
Ferreira da Silva, nos seguintes termos:

EX POSITIS,  com fulcro no art.  1.616,  do C.  Civil,
vigente, julgo por Sentença, para que produza seus
legais  efeitos,  PROCEDENTE  a  presente  “AÇÃO
INVESTIGATÓRIA”, para declarar, com ora declaro,
que PEDRO DO NASCIMENTO, já falecido é o pai
de MÁRIO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA. 

Em suas razões,  a  recorrente rememora o contexto
fático da demanda, declinando, preliminarmente, pela nulidade do processo, “ante o
cerceamento  de  defesa  e  ante  a  decretação  de  revelia  quando  deveria  ter  sido
suspenso o processo até que a recorrente sanasse o vício de representação com a
juntada nos autos do termos de curatela provisório, inteligência do artigo 265, inciso
I,  do  CPC  de  1973  e  artigo  76  do  NCPC”.  No  mérito,  em  suma,  defende  a
improcedência do pedido, “em razão da necessidade da produção da prova pericial,
por via de exame de código genético – DNA, para se comprovar a paternidade ou nãi
do recorrido, ante a peculiaridade do caso em epígrafe – inteligência do art. 464 do
NCPC”. Pugna, assim, pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas às fls. 106/108, rebatendo as
assertivas  ventiladas  pelo  reclamo,  no  sentido  de  manter  a  decisão  que  julgou
procedente a investigação de paternidade ajuizada pelo ora recorrente,  aduzindo,

Apelação Cível nº 0009036-20.2015.815.0000                                                                                                                        3    



para tanto, ser protelatório o apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene  Nicolau  faustino  Gomes,  fls.  118/120,  opinou  pelo  acolhimento  da
preliminar de nulidade da sentença.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Mário  Sérgio  Ferreira  da  Silva ingressou  com  a
Ação  de  Investigação  de  Paternidade  Pos Morte,  em  face  de  João  Pedro  do
Nascimento e Dalva Assis do Nascimento, a fim de ser reconhecido como filho de
Pedro do Nascimento, irmão e esposo dos promovidos, falecido em 06 de janeiro de
2015. Na peça vestibular, o autor afirma que nasceu em 21 de setembro de 1954, fruto
do relacionamento entre o falecido e sua mãe, Lindomar Ferreira. Acontece que, na
época do nascimento, o fenecido era casado com Dalva Assis do Nascimento, o que
o  impedira  de  ser  oficialmente  registrado.  Entretanto,  a  fim  de  comprovar  sua
assertiva, colaciona a certidão de batismo, fl.  10,  onde consta que  Mário Sérgio  é
“filho legítimo de Pedro Nascimento e de Lindomar Ferreira”.  

Considerando  que  a  pretensão  inicial  foi  acolhida,
Dalva  Assis  do  Nascimento,  representada  por  Francisca  Lúcia  de  Oliveira,  sua
Curadora,  insurgiu-se  contra  a  sentença  de  fls.  77/79,  interpondo  o  vertente
apelatório,  em  que  suscitou  a  preliminar  de  nulidade  processual,  aduzindo,  no
mérito, faltar prova acerca da perseguida paternidade.

De  início,  passo  a  enfrentar  a  preambular  de
nulidade processual.

Na ótica da insurgente, o julgador incidiu em erro in
procedendo quando,  em vez de suspender o processo em virtude da interdição da
requerente, sanando, assim, vício de representação, decretou-se a sua revelia. 
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Em  primeiro  lugar,  por  ocasião  do  trâmite
processual, vigia o Código de Processo Civil de 1973, e, como tal, os atos citatórios
porventura existentes observarão o regramento inserto na mencionada codificação. 

Em reforço a esse entendimento, trago a lume o art.
14, do Novo Código de Processo Civil quando preconiza:

Art.  14. A norma processual  não  retroagirá  e  será
aplicada  imediatamente  aos  processos  em  curso,
respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as
situações  jurídicas  consolidadas  sob  a  vigência  da
norma revogada.   

Desse modo, ao compulsar os autos, infere-se que foi
deprecada carta precatória para comarca de Pombal-PB, a fim de citar  Dalva Assis
do Nascimento, cujo respectivo mandado foi devidamente cumprido pelo Oficial de
Justiça, Pedro Araújo da Nóbrega, em 30 de julho de 2015, conforme certidão de fl.
27, com aposição de digital pela citada.

Ocorre que, no dia 31 de agosto de 2015, atravessou-
se a petição de fls. 30/31, subscrita pelo advogado de Dalva de Assis do Nascimento,
Dr.  Alberg  Bandeira  de  Oliveira  –  OAB/PB  8.874,  postulando  a  suspensão
processual,  até  que  seja  julgada  a  ação  de  interdição  da  ora  demandada,  em
tramitação  na  3ª  Vara  da  aludida  comarca,  nomeando como Curadora,  Francisca
Lúcia  de  Oliveira,  anexando,  outrossim,  o  respectivo  movimento  processual  e  o
atestado médico, este de fl. 32.

Retornando os autos à unidade judiciária de origem,
o  Juiz  de  Direito  indeferiu  o  pedido  de  suspensão  processual,  uma  vez  que  a
promovida “deixou de comprovar, de maneira cabal, sofrer processo de interdição”.

Assiste  razão  ao  magistrado,  conquanto  os
documentos colacionados não têm o condão de confirmar a incapacidade da eventual
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interditada naquela oportunidade, consoante exigência do então art. 265, I, § 1º, do
Código de Processo Civil, com destaque nosso:

Art. 265. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou perda da capacidade processual de 
qualquer das partes, de seu representante legal ou de
seu procurador;
(…) 
§1o No  caso  de  morte  ou  perda  da  capacidade
processual  de  qualquer  das  partes,  ou  de  seu
representante  legal,  provado o  falecimento  ou  a
incapacidade, o juiz suspenderá o processo, salvo se
já  tiver  iniciado  a  audiência  de  instrução  e
julgamento; caso em que: 

 Destarte,  em  virtude  das  repercussões  cotidianas
decorrentes do processo de interdição, mostra-se prudente a preocupação em obter
provas contundentes da incapacidade da postulante, inclusive, frente a necessidade
de segurança jurídica no âmbito das relações sociais. 

Ainda que não fosse, a capacidade para o exercício
pessoal  de direitos e  deveres na ordem civil  é presumida,  exigindo prova apta a
desconstituir o preceito normativo que estabelece:

Art. 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na
ordem civil. 

De  bom  alvitre,  anexar  recente  aresto  acerca  da
necessidade de juntar prova cabal da incapacidade: 

TUTELA DE  URGÊNCIA –  Ação  Declaratória  de
Nulidade  Contratual  –  Suspensão  de  descontos
relativos a empréstimo - Dívida proveniente de atos
efetuados  antes  da  interdição  do  esposo  da

Apelação Cível nº 0009036-20.2015.815.0000                                                                                                                        6    



requerente – Necessidade de comprovação cabal de
que a incapacidade reconhecida posteriormente por
sentença  já  existia  no  momento  da  transação  –
Requerente que não nega o recebimento do dinheiro
nem  o  uso  -  Requisitos  do  art.  300  do  CPC/2015
exigidos  para  a  concessão  da  medida  não
preenchidos  –  Decisão  mantida  –  Recurso  não
provido.  (TJSP;  Agravo  de  Instrumento  2184278-
15.2017.8.26.0000;  Relator  (a):  Paulo  Pastore  Filho;
Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data
do  Julgamento:  12/01/2018;  Data  de  Registro:
12/01/2018).

Dessa forma, nada obstante citada à fl. 27, e deixando
de apresentar a respectiva contestação, a decretação da revelia era medida cogente,
como se fez à fl. 43, com ressalva necessária, qual seja: “sem que se produzam os
efeitos ali consignados”.

Em  outras  palavras,  a  nulidade  processual  não
merece guarida, a um, pois, para a incapacidade ensejadora da interdição se requer
prova satisfatória, não valendo como tal as apresentadas ao feito; a dois, porquanto,
apesar de citada, fl. 27, a parte ré não apresentou a contestação correlata. 

Rejeito, portanto, a preliminar. 

No mérito, cumpre averiguar no caso em comento se
o Magistrado agiu com acerto ao julgar procedente o pedido contido na exordial,
reconhecendo, por conseguinte,  que  Pedro do Nascimento  é pai de  Mário Sérgio
Ferreira da Silva.

Adianto que a resposta é positiva. 

 Mário Sérgio Ferreira da Silva  nascido em 21 de
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setembro de 1954, ingressou com esta ação investigatória em 21 de maio de 2015, fl.
11,  com  o  afã  de  obter  judicialmente  a  declaração  de  ser  filho  de  Pedro  do
Nascimento, contando à época do predito ajuizamento com mais de 60 (sessenta)
anos.  Então,  com mais  de  sessenta  anos,  idoso,  na  forma da  lei  e  do  respectivo
Estatuto, procurou o Judiciário para que em sua documentação constasse o nome do
seu pai.

Nada  mais  natural,  até  porque  o  direito  à
paternidade encontra-se inserido como reflexo da personalidade do requerente. 

Ora, o direito à busca pela identidade biológica tem
grande repercussão no âmago da pessoa, e, de tão importante pode ser exercitado
sem qualquer restrição, em face dos pais, ou dos herdeiros, no caso de falecimento do
genitor, quando se possibilita a ação de investigação  post mortem, como na espécie.
Nessa  ordem,  faço  alusão  ao  precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  RESP
914.429/PB, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, dj 15.12.2009 e dp
02.02.2010. 

Assim,  é  que  o  direito  de  conhecimento  de  nossa
origem é imanente à pessoa, alçando-se a condição de uma verdadeira necessidade
psicológica  do  indivíduo.  Tanto  é  assim,  que  sobre  o  tema  existem  inúmeros
precedentes paradigmáticos, entre os quais eu pinço e transcrevo o proferido perante
o  Supremo  Tribunal  Federal,  pelo  então  Ministro  Maurício  Corrêa,  quando  do
julgamento do RE 248.869/SP, em 07.08.2003, senão vejamos: 

 
O direito ao nome insere-se no conceito de dignidade
da pessoa humana,  princípio  alçado a  fundamento
da  República  Federativa  do  Brasil  (CF,  artigo  1º,
inciso III). O nome, por sua vez, traduz a identidade
da pessoa, a origem de sua ancestralidade, enfim é o
reconhecimento da família, base de nossa sociedade.
Por isso mesmo, o patronímico não pertence apenas
ao pai  senão à entidade familiar  como um todo,  o
que aponta para a natureza indisponível do direito
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em  debate.  No  dizer  de  Luiz  Edson  Fachin  'a
descoberta da verdadeira paternidade exige que não
seja negado o direito, qualquer que seja a filiação, de
ver  declarada  a  paternidade.  Essa  negação  seria
francamente inconstitucional em face dos termos em
que  a  unidade  da  filiação  restou  inserida  na
Constituição Federal. Trata-se da própria identidade
biológica e pessoal – uma das expressões concretas
do direito à verdade pessoal.

Ademais, não pode perdurar a discriminação narrada
na  petição  inicial  de  que  não  fora  registrado  por  ser  considerado  à  época  filho
ilegítimo,  haja  vista  que,  independentemente  se  durante  o  casamento  ou  não,  é
proibida a distinção entre os filhos.

A despeito dessa questão, socorrem a tese proposta
pelo  promovente  os  dispositivos  legais  insertos  no  art.  227,  §6º,  da  Constituição
Federal,  e  do  art.  1.596,  do  Código  Civil,  pautados,  repise-se,  pela  sua  perene
atualidade:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar  à criança e ao adolescente,  com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade,  ao respeito,  à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda  forma  de  negligência,  discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
[...]
§  6º  Os  filhos,  havidos  ou  não  da  relação  do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos
e  qualificações,  proibidas  quaisquer  designações
discriminatórias relativas à filiação
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E, 

Art. 1.596.  Os filhos, havidos ou não da relação de
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos
e  qualificações,  proibidas  quaisquer  designações
discriminatórias relativas à filiação.

Por fim, insta refutar o argumento de falta de exame
de DNA, como meio hábil para confirmar a paternidade almejada.

Isso  porque,  a  presunção  advinda  do  mencionado
exame hematológico não é absoluta, como faz supor o seguinte aresto:

Investigação  de  paternidade.  Sentença  anterior
anulada,  ordenando-se  a  reabertura  da  instrução
para que as partes indicassem outras provas a serem
produzidas. Pedido de realização de exame de DNA
por  parte  do  autor,  bem  como  de  oitiva  do
depoimento pessoal das partes. Desinteresse do réu
pela produção de quaisquer provas. Perícia genética
frustrada pela  reiterada e  injustificada ausência  do
réu. Ausência de controvérsia acerca da existência de
relação sexual  apta a gerar descendente.  Incidência
da Súmula nº 301 do STJ. Precedentes. Paternidade
reconhecida.  Ação  procedente.  Ratificação  dos
fundamentos  da  r.  sentença  (art.  252  do  RITJSP).
Recurso  desprovido.
(TJSP;  Apelação  0000703-18.2013.8.26.0634;  Relator
(a):  Alexandre  Marcondes;  Órgão  Julgador:  3ª
Câmara de Direito Privado; Foro de Tremembé - 2ª.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/11/2017; Data
de Registro: 21/11/2017).

No  tema  em  disceptação,  o  irmão  do  falecido,  e
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promovido nesta ação, não apresentou óbice ao prosseguimento do feito, afirmando
ser o autor seu sobrinho, bem como a existência da certidão de batismo de fl. 10, não
dá margem a dúvida de ser o autor filho de Pedro Nascimento, sem olvidar dos
depoimentos  prestados  às  fls.  51  e  52,  respectivamente  por  Verônica  da  Silva
Guimarães  e  Sônia Maria de Sousa Bezerra, uníssonas no sentido de confirmar a
versão externada pelo demandante.

O exame de DNA, sem dúvida, é o mais preciso a
aferir a declaração de paternidade, mas não o único, e, atestando-se a relatividade de
tal regramento, a própria Súmula nº 301, do Superior Tribunal de Justiça, pontifica:
Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA
induz presunção juris tantum de paternidade.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

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.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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