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EMENTA:  AÇÃO  DE  RETIFICAÇÃO  DE  REGISTRO  CIVIL.  SUPOSTO
EQUÍVOCO  QUANTO  À  DATA  DE  NASCIMENTO  DO  AUTOR.
ASSENTAMENTO CARTORÁRIO. DOCUMENTO DE NATUREZA PÚBLICA.
AVERBAÇÃO  SUBSCRITA  POR  OFICIAL  DO  REGISTRO  CIVIL
COMPETENTE.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  E  AUTENTICIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.  DOCUMENTO
SOBRE  O  QUAL  NÃO  FOI  FACULTADA  MANIFESTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  CIÊNCIA  NO  CURSO  DA  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
SUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO. 

1. Os assentamentos cartorários subscritos pelo oficial de registro civil competente,
no exercício da função estatal em que está investido, consistem em documentos de
natureza pública e,  como tal,  gozam de presunção de veracidade e  autenticidade
quanto  ao  seu  conteúdo,  somente  desconstituída  pelo  acolhimento  da  pretensão
deduzida na arguição de incidente de falsidade material, ou pela contraposição por
outros meios de prova, em caso de falsidade ideológica, nos termos dos art. 364 e
390, do Código de Processo Civil de 1973.

2.  Quem pretender  que  se restaure,  supra  ou retifique  assentamento  no  Registro
Civil,  requererá,  em petição  fundamentada  e  instruída  com documentos  ou  com
indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público
e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. Inteligência do art.
109, da Lei n. 6.015/1973.

3.  Ainda que o Ministério  Público não faculte  ao requerente o conhecimento de
determinado  documento antes  da  submissão  da  pretensão  de  retificação  de
assentamento  cartorário  ao  órgão  jurisdicional,  a  oportunidade  de  manifestação
garantida no curso da instrução processual - antes, portanto, da prolação da sentença
- é suficiente para o saneamento de eventual nulidade.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação n.
0006192-56.2015.8.15.0251, em que figura como Apelante Luiz Nunes Fernandes e
como Apelado o Ministério Público do Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta



Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Luiz Nunes Fernandes interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo  da  7ª.  Vara  Mista  da  Comarca  de  Patos,  f.  30/31,  nos  autos  da  Ação de
Retificação  por  ele  proposta, em  que  foi  julgado  improcedente  o  pedido,  ao
fundamento de que o alegado erro em sua Certidão de Casamento, f. 15, e em sua
Certidão de Nascimento, f. 16, não restou provado nos autos por qualquer meio de
prova produzido ao longo da instrução processual, não sendo suficiente, para tanto,
que  a  data  de  nascimento  constante  em  seus  assentamentos  cartorários  seja
divergente daquela disposta em seus documentos pessoais, como nas carteiras de
trabalho  e  de  habilitação,  razão  pela  qual,  ante  a  presunção  de  veracidade  e
autenticidade dos documentos cartorários, as informações averbadas pelo titular da
serventia extrajudicial não devem ser retificadas.

Em suas Razões, f. 33/37-v, requereu, para fins de admissibilidade recursal, a
concessão da gratuidade da justiça, declarando sua insuficiência de recursos para pagar
as custas as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos art. 98 e
99. do Código de Processo Civil.

Alegou que houve violação ao devido processo legal, posto que o Juízo de
1º. Grau se fundamentou em documento, f. 22, sobre o qual não foi lhe foi facultada
a  oportunidade  de  manifestação,  pugnando  pela  anulação  da  Sentença  e  pelo
provimento do Apelo, para que a instrução processual seja retomada, garantindo-lhe
o direito ao contraditório, abstendo-se de impugnar o mérito da Decisão.

Contrarrazoando, f. 40/42, a 7ª. Promotoria Cumulativa da Comarca de Patos
afirmou que o Apelante não produziu prova apta a infirmar o conteúdo constante no
assentamento  cartorário,  razão  pela  qual  sua  conformidade  legal  permanece
incólume, requerendo o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça, f. 50/54, opinou pelo desprovimento do Apelo, ao
argumento de que não há nulidade na decisão prolatada pelo Juízo de 1º. Grau, posto
que,  a  despeito  do  que  alega  o  Apelante,  foi-lhe  facultada  a  oportunidade  de
manifestar-se sobre a averbação cartorária constante às f. 22, conforme Petição de f.
26/27.

É o Relatório.

Ante  a  presunção  de  veracidade  de  que  goza  a  alegação  de  insuficiência
financeira deduzida por pessoa física, nos termos do art. 99, §3º, do CPC1,  concedo a
gratuidade da justiça.

1 CPC,  Art.  99.  O  pedido  de  gratuidade  da  justiça  pode  ser  formulado  na  petição  inicial,  na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. […].
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
[…]. 



O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  porquanto  concedido  o
benefício da gratuidade da justiça ao Apelante, razão pela qual, presente os demais
requisitos de admissibilidade recursal, dele conheço.

Resulta demonstrado nos autos que o Apelante nasceu em 02 de agosto de
1940, conforme assentado na Averbação n. 43925, f. 22, em 01 de julho de 1968, e
repisado em sua Certidão de Nascimento, f. 16, expedida em 20 de dezembro de
1971, e em sua Certidão de Casamento, f. 15, exarada em 03 de outubro de 2011,
todas regularmente subscritas pelo Oficial do Registro Civil da Comarca de Patos.

Os  assentamentos  cartorários  subscritos  pelo  oficial  de  registro  civil
competente,  no exercício  da  função estatal  em que está  investido,  consistem em
documentos de natureza pública e, como tal, gozam de presunção de veracidade e
autenticidade quanto ao seu conteúdo2, somente desconstituída pelo acolhimento da
pretensão  deduzida  na  arguição  de  incidente  de  falsidade  material,  ou  pela
contraposição  por  outros  meios  de  prova,  em caso  de  falsidade  ideológica,  nos
termos dos art. 364 e 390, do CPC/73, vigente à data da instrução processual3.

A Lei n. 6.015/1973, em seu art. 109, dispõe que aquele que pretender que se
restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição
fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o
Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de
cinco dias, que correrá em cartório.

Caso o erro fosse decorrente de falhas havidas na grafia, o requerimento de
correção  poderia  ser  processado  na  própria  serventia  onde  houvesse  se  dado  o
assentamento, por meio de petição assinada pelo interessado ou por seu procurador,
nos termos do art. 110, caput e §4º, da Lei n. 6.015/19734, conforme redação dada

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  REGISTRO  CIVIL.  PEDIDO  DE  RETIFICAÇÃO  DE  ASSENTO  DE
NASCIMENTO,  NO  TOCANTE  AO  ANO  DE  NASCIMENTO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
INSUFICIENTE E FRÁGIL PARA COMPROVAR O ERRO ALEGADO. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM  DE  VERACIDADE  DAS  INFORMAÇÕES  CONSTANTES  DO  ASSENTO  DE
NASCIMENTO. 1. Os documentos públicos têm presunção de veracidade juris tantum, de tal sorte
que, em proteção à segurança jurídica, apenas se admite a retificação mediante prova inequívoca e
robusta de que o registro não espelha a verdade dos fatos, consoante o art. 109 da Lei dos Registros
Públicos.  2.  Diante  da  ausência  de  elementos  suficientes  à  comprovação  do  erro  alegadamente
existente no assento de nascimento do requerente, ponderando-se a fragilidade da prova produzida,
não cabe autorizar a retificação postulada. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70060278389, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz
Felipe Brasil Santos, Julgado em 16/10/2014).

3 CPC/1973, Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos
que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença.
(…)
Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à
parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez)
dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. 

4 Lei n. 6.015/73, Art. 110. A correção de erros de grafia poderá ser processada no próprio cartório
onde  se  encontrar  o  assentamento,  mediante  petição  assinada  pelo  interessado,  ou  procurador,
independentemente de pagamento de selos e taxas. [...] § 4º Entendendo o Juiz que o pedido exige
maior indagação, ou sendo impugnado pelo órgão do Ministério Público, mandará distribuir os autos



pela  Lei  n.  6.216/75,  vigente  à  data  da  propositura  da  Ação,  impondo-se  a
distribuição dos autos a um órgão jurisdicional, em se tratando de uma pretensão que
exigisse maior indagação, observado o rito sumaríssimo e a necessária assistência de
advogado.

 Na lide em julgamento, a pretensão foi deduzida, inicialmente, de forma
administrativa,  perante  o  próprio  Ofício  de  Registro  Civil  responsável  pelos
assentamentos cartorários a serem retificados, sendo submetida, posteriormente, pela
7ª. Promotoria de Justiça Cumulativa de Patos, ao Juízo da 7ª. Vara Mista da referida
Comarca, na forma do art. 110, §4º., então vigente.

Encerrada a instrução processual, restou decidido na Sentença, em capítulo
não impugnado, que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório do qual
estava investido, considerado o seu dever processual de provar o fato constitutivo do
direito que alega dispor, porquanto não há nos autos qualquer documento hábil a
refutar a presunção legal de veracidade de que gozam os assentamentos cartorários
cuja  retificação  se  pretende,  razão  pela  qual  a  pretensão  deduzida  não deve  ser
acolhida.

Conquanto não haja prova nos autos de que o Ministério Público facultou ao
Apelante o conhecimento do documento referente à Averbação n. 43925, f. 22, antes
da submissão da pretensão ao órgão jurisdicional competente, foi-lhe oportunizada,
antes da prolação da Sentença, a possibilidade de manifestar-se, conforme se verifica
no Despacho de f. 26 e na Petição de f. 27, razão pela qual não houve violação ao
devido processo legal, ante o fato de que o provimento judicial impugnado não se
fundamentou em prova estranha à Parte.

Posto isso, concedida a gratuidade da justiça e conhecido o Apelo, nego-lhe
provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

a um dos cartórios da circunscrição, caso em que se processará a retificação, com assistência de
advogado, observado o rito sumaríssimo.


