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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO 
DE REGISTRO CIVIL. DNA POSITIVO. POSSE DE 
ESTADO DE FILHO, CONSOLIDADA AO LONGO 
DE QUASE 60 (SESSENTA) ANOS, OBSTACULIZA 
DEMANDA INVESTIGATÓRIA CONTRA TERCEIRO.  
O autor desfrutou de determinado status familiar 
ao longo quase 60 anos, sem que jamais tenha se 
sentido tentado a formalizar o alegado vínculo 
parental com terceiro. Somente veio a fazê-lo após 
o óbito do pai registral e do investigado.  E isso 
que desde os 30 anos de idade tinha conhecimento 
de sua alegada origem biológica, informado que foi 
por sua genitora.  
Desimporta verificar por quanto tempo de sua vida 
o apelante conviveu efetivamente com seu pai 
registral, nem o grau de afeto que havia entre eles !  
O que se visa preservar, no caso, não é o vínculo 
meramente afetivo (circunstância absolutamente 
aleatória, porque subjetiva), mas a posse de 
estado de filho, dado sociológico da maior 
relevância, que não pode, de uma hora para outra, 
após toda uma vida desfrutando de determinado 
status familiar, ser desprezado, em nome de uma 
verdade cromossômica que, na escala axiológica, 
seguramente se situa em patamar bastante 
inferior.  
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.  
 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

OITAVA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70040457913 
 

COMARCA DE TRIUNFO 

J.L.C.B. 
.. 

APELANTE 

E.J.S.V. 
. 

APELADO 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento à apelação. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
LFBS 

Nº 70040457913 

2010/CÍVEL 
 

   2 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ E DES. RICARDO 

MOREIRA LINS PASTL. 

 

Porto Alegre, 12 de maio de 2011. 

 
DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS,  

Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR) 

Trata-se de recurso de apelação interposto por J. L. C. B, 

irresignado com sentença que julgou improcedente a ação investigatória de 

paternidade cumulada com retificação de registro civil, na qual contende com 

o ESPÓLIO DE J. S. V. 

 

Sustenta o apelante que (1) a decisão de improcedência do 

feito foi baseada unicamente na alegada relação socioafetiva configurada 

entre o investigante e o pai registral; (2) no entanto, o contato existente com 

este ocorreu somente durante nove anos, conforme asseverado no 

depoimento da fl. 275; (3) ausente a relação socioafetiva, cabível a reforma 

da decisão recorrida; (4) não pode ser ignorado o exame de DNA conclusivo 

no percentual de 99,9% de probabilidade da paternidade biológica buscada 

em relação ao falecido S. Requer a reforma da sentença apelada com o 

reconhecimento da paternidade  (fls. 293-308) 

 

Houve resposta (fls. 316-322). 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Na origem, o agente ministerial limitou-se à admissibilidade do 

recurso (fls. 323-324). 

 

Remetidos os autos a esta Corte, foram com vista ao Ministério 

Público que, em parecer de fls. 326-327, opina pelo não provimento da 

inconformidade. 

 

Vieram os autos conclusos, restando atendidas as disposições 

dos arts. 549, 551 e 552 do CPC, pela adoção do procedimento 

informatizado do sistema Themis2G. 

 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR) 

Com efeito, esta investigatória de paternidade possui sua 

singularidade.  

 

Ocorre que o autor, tendo sido registrado como filho de S. A. 

B., desfrutou desse status familiar ao longo de 59 anos (idade que possuía 

ao ajuizar este feito), sem que jamais tenha se sentido tentado a formalizar o 

alegado vínculo parental com J. S. V.  E isso, sinale-se, que desde os 30 

anos de idade tinha conhecimento desse fato, informado que foi por sua 

genitora.   

 

Curiosamente, a ação somente foi promovida após o 

falecimento tanto do “pai registral” como do “pai biológico”.  Assinale-se não 

haver nos autos informação acerca da existência de patrimônio tanto de um 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

como de outro, mas chama a atenção essa circunstância, pois, ao menos 

teoricamente, o reconhecimento da paternidade na forma pretendida daria 

ensejo ao autor, já tendo participado como herdeiro na primeira herança, vir 

a recolher uma segunda. 

 

É certo que em situações que não se enquadram nestes 

moldes, tenho afirmado que a paternidade socioafetiva não pode servir, 

como regra, de obstáculo para a demanda investigatória contra terceiros, 

pois se trata de instituto criado pela jurisprudência para proteger o 

investigante, e não o contrário. Porém, especialmente em Direito de Família, 

cada caso deve ser examinado na sua singularidade. E este, sem dúvida, é 

um caso singular.  

 

Importante destacar, por igual, que não estou pretendendo 

invocar como óbice a presente demanda o prazo decadencial do art. 1.614 

do Código Civil, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – que 

detém competência para dar a interpretação correta das normas federais – 

já se consolidou no sentido de que aquele quadriênio somente é aplicável 

quando se trata de impugnação imotivada da paternidade.  E este não é o 

caso aqui. 

 

Porém, tal qual o fez o em. Des. Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, no precedente colacionado pelo em. magistrado 

sentenciante (AC 70029747441), em situação em tudo análoga à presente 

também já decidi pela improcedência da demanda investigatória.  Trata-se 

da AC nº 70018465112, j. em  11.04.2007, cuja ementa ficou assim redigida:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGATÓRIA DE 
PATERNIDADE. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO 
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BIOLÓGICA. PAI REGISTRAL. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 1.614 DO CÓDIGO CIVIL.   

O apelante pretende ver desconstituído um estado de 
filiação sobejamente consolidado ao longo de mais de 
45 anos ! Não se trata de restabelecer a VERDADE 
registral fazendo adequar-se o registro aos dados 
cromossômicos,  pois não menos verdadeira é a 
correspondência que há com a VERDADE 
SOCIOLÓGICA, consolidada na posse de estado de 
filho.  

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.  

 

Com efeito, desimporta, a meu sentir, verificar por quanto 

tempo de sua vida o apelante conviveu efetivamente com seu pai registral, 

nem o grau de afeto que havia entre eles!  O que se visa preservar, no caso, 

não é o vínculo meramente afetivo (circunstância absolutamente aleatória, 

porque subjetiva), mas a posse de estado de filho, dado sociológico da maior 

relevância, que não pode, de uma hora para outra, após toda uma vida 

desfrutando de determinado status familiar, ser desprezado, em nome de 

uma verdade cromossômica que, na escala axiológica, seguramente se situa 

em patamar bastante inferior.  

 

Por tais razões, estou em confirmar a r. sentença, razão pela 

qual NEGO PROVIMENTO à apelação.  

 

 
DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ (REVISOR) 

Embora reconheça ser imprescritível a busca pelo ser humano 

da verdade acerca da sua origem biológica, tenho que no caso presente se 

impõe endossar os argumentos expendidos de forma inarredável pelo 

eminente relator. 

Em vista disso, acompanhando o relator, nego provimento ao 

apelo. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - Presidente - Apelação Cível nº 

70040457913, Comarca de Triunfo: "NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: IVAN FERNANDO DE MEDEIROS CHAVES 


