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PATERNIDADE E SUA PROVA 

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA 

SUMARIO: Ação investigat6ria. Perícia hematol6gica. DNA e seu valor 
probante. Recusa do Réu à colheita de seu sangue. Direito ao corpo como 
"direito da personalidade' '. Intangibilidade. Conseqüência processual 
da recusa. 

1. A descoberta, por James Watson, do "c6digo genético" despertou um 
sem-número de ações de investigação de paternidade. Como parecerista, como 
professor e como conferencista, tenho sido muitas vezes indagado: qual o efeito 
dessa descoberta e como a Justiça deve comportar-se no curso de ação de 
investigação de paternidade, ou mesmo em casos (menos freqüentes) de ação 
de contestação de paternidade? 

A mim não me cabe, evidentemente, entrar na discussão científica do 
valor probante da perícia hematológica. Se o fizesse ficaria na situação do 
sapateiro que emitiu sua opinião, assumindo a condição de julgador de um 
quadro de Appelles: ne sutor ultra crepidans·- "não vá ao sapateiro além da 
chinela". . 

Por dever de ofício (ou mais modestamente como curioso) - uma vez 
que freqüentemente sou consultado a respeito' - atrevo-me a emitir a minha 
opinião, reduzida obviamente ào aspecto jurídico da perícia ou de sua recusa 
pelo litigante, a propósito do valor probante num ou noutro caso, isto é: como 
o juiz deve interpretar a recusa em face da teoria da prova, em nosso sistema 
jurídico. 

2. A idéia-força que comanda as chamadas "provas científicas da pater
nidade" assenta no pressuposto, hoje universalmente reconhecido, da trans
missão hereditária dos caracteres individuais. No curso de sua evolução, atra
vessaram elas diversas fases, que eu tenho recordado repetidas vezes. Num 
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dado momento, acreditou-se que a semelhança fisionômica induzia relações de 
filiação. Neste propósito mencionam-se o "retrato falado" e a prova "proso
pográfica" defendida por Bertillon. Desacreditada ao argumento de que nem 
a ausência de semelhança fisionômica importa em negação; nem a similitude 
dos traços e das linhas implica parentesco. Na sua genialidade, Shakespeare, 
na peça King John (Ato I) já enfrentava o problema ao mandar que se proce
desse à comparação dos traços fisionômicos - compare our faces, and be 
judge yourself E o mesmo personagem decidia que a semelhança não autori
zava concluir a paternidade - because he hath a half-face like my father -
poderia conseguir toda a minha terra - would he have all my land. 

Desacreditado este tipo probatório pretensamente científico, evoluiu para 
a comparação dos grupos sangüíneos, fundado em que o tipo do sangue de um 
indivíduo provém dos caracteres do sangue de seus pais (cf. meu livro Reco
nhecimento de Paternidade e seus Efeitos, nOS 61 a 63, págs. 122 e segs. da 3' 
edição) .. 

Consistia a perícia na determinação tipológica do sangue, segundo a 
classificação do Comité d'Hygiene de la Sociéte des Nations, sistema ABO. 
Colhidas amostras procedia-se à classificação dos grupos A, B, O e AB; dos 
tipos M, N, MN (Levin e Landsteiner); fator RH (Taylor-Race, Brewer). Pas
sou-se a apurar se os tipos encontrados no pretenso pai eram repetidos no filho, 
chegando-se à conclusão de mera possibilidade, à vista de que milhões de 
indivíduos são portadores de idênticos tipos sangüíneos. Nessa fase tinha a 
perícia hematológica apenas o efeito excludente: se o resultado da comparação 
for negativo, fica excluída a possibilidade da relação biológica da paternidade. 
Mas, ao revés, se coincidentes os tipos sangüíneos, não se autorizava concluir 
pela relação paternal. 

O progresso da ciência trouxe outro adminículo com o sistema H.L.M. 
- Human Leucocytes Antigens, baseado no princípio da histocompatibilidade 
humana. E, mais recentemente veio-se a adotar a pesquisa baseada na informa
ção biológica das células com o isolamento do "ácido desoxirribonucleico ", 
e descoberta do "C6digo genético" pelo cientista J ames Watson, conhecido 
simplesmente como DNA. Processo mais moderno não permite a afirmação 
categórica e absoluta da relação parental, porém chega a conclusões muito 
próximas de sua afirmação, em percentual muito avançado, que na prática 
equivale a um resultado positivo. . 

Em face desses resultados, tem-se com muita freqüência recorrido em 
Juízo a essa modalidade de perícia hematológica. Para tal fim, é necessário 
colher o sangue do filho e do. pretenso pai, para se proceder à comparação. 
Veja-se a lição de François Bouvier, no estudo sob esta epígrafe: A la Recherche 
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de la paternité, in Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1990, pág. 394: - "Par 
ailleurs une méthode recente consistant en I' étude des empreintes génétiques 
d'une persO/me autorise une preuve absolument positive ou négative de la 
fiZiation. ' , 

Com o mesmo rigor científico é o estudo valioso de A. Bottiau, em 
Dalloz, 1989, Chronique, pág. 271 - "Empreintes génetiques et droit à la 
filiation. ' , 

Recai-se, contudo, no problema que mobilizou a Justiça e a que já fazia 
eu alusão no primeiro estudo que realizei a respeito, em tese apresentada no 
IV Congresso de Direito Comparado, realizado em Paris em 1954, sob esta 
epígrafe: "La Preuve de la Paternité et les Progres de la Science: l'Examen 
du Sang". Não obstante todo o tempo decorrido, a questão continua de pé, a 
saber se um indivíduo pode ser compelido a sujeitar-se ao exame, ou, reversa
mente, se o pretenso pai pode-se recusar, ou, noutros termos, se o Juiz pode 
ordenar que ele se preste a consentir na colheita de seu sangue para exame: 
, 'perícia forçada' '. 

A matéria não é simples. 
Quando se trata de colher material para um exame de sangue em um 

processo criminal, entende-se que o indivíduo não tem o direito de recusar, 
porque está aí um interesse público em jogo. 

O mesmo não acontece em se tratando de uma ação de investigação de 
paternidade (ou de contestação de paternidade), na qual a perícia teria conse
qüência exclusivamente privada. A questão condiz com o dever de cada um 
dos litigantes produzir sua prova, como é a lição dos Mazeaud: "Ie litige est 
d' ordre privé, et chacun doit apporter sa preuve" (Leçons de Droit Civil, voI. 
I, nQ 629, pág. 632 da edição de 1955). 

. É precisamente no campo privatístico que a doutrina oferece conceitos 
de elevado teor e de relevante significação. 

O problema, que não ocorre habitualmente em nossos tribunais, porque 
normalmente o investigado não se nega à colheita de seu sangue, em outros 
sistemas (notadamente o Francês) a questão tem sido debatida, com repercussão 
nos mais opinados autores. 

De um lado, a questão é posta em termos puramente processuais. Numa 
ação em Juízo, cada uma das partes deve apresentar as suas provas, não se 
podendo impor que um dos litigantes forneça a prova do fato que é alegado 
pelo outro (Moacir Amaral Santos). 

O aspecto mais relevante da questão, todavia, parte do pressuposto da 
incolumidade da pessoa humana (" Le corps humain est,' dit on, inviolable. 
C' est le noZi me tangere fondamental: il a un aspect préventif et un aspect 
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sanctionnateur" - Jean Carbonnier - Droit Civil, vol. l, pág. 175). O direito 
do indivíduo ao seu corpo e sua integridade é sustentado por Karl Larenz 
(Derecho Civil, Parte General, pág. 160). No âmbito dos direitos da persona
lidade humana, Massimo Bianca (Diritto Civile, vol. l, n° 102) distingue se
gundo os valores tutelares, ao lado de outros como a integridade moral, a 
liberdade civil, a intimidade privada, a identidade pessoal, a paternidade moral, 
aquele que coloca em primeiro plano: a vida e a integridade física (la vita e 
I 'integrita fisica). Este respeito à integridade física é l~vado por Alberto Tra
bucchi (Istituzioni di Diritto Civile, na 43, pág. 90 da edição de 1960) ao ponto 
de interdizer ao cirurgião uma intervenção, mesmo a benefício do indivíduo, 
se o paciente se opõe (seppure a fine di bene, egli non pua operare se l' am
ma/ato non vuole). Não difere a opinião dos modernos Weill e Terré, quando 
afirmam que, em não havendo lei expressa, o Juiz, no curso de um processo 
não pode impor a uma das partes medida corporal, em respeito à. individuali
dade humana e o perigo de arbítrio por parte da autoridade judiciária (Alex 
Weill et François Terré, Droit Civil, Les Personnes, La Famille, Les Incapables, 
na 27, pág. 23). 

Em estudo publicado na Revista de Informação Legislativa, ano 14, na 55, 
julho/setembro de 1977, Antonio Chaves recorda que o ifldivíduo tem direito 
ao seu próprio corpo e, em ~onseqüência, o possui à sua integridade física (ver, 
ainda, in Revista dos Tribunais, 1986, págs. 46 a 162). 

Com tais fundamentos, o assunto é debatido no atinente ao exame de 
sangue, nas ações de investigação de paternidade. Adriano de Cupis, professor 
na Universidade de Roma, é peremptório, ao se referir à colheita de sangue, 
muito embora reconheça que o sacrifício imposto à integridade física é neste 
caso irrelevante: o consentimento, não obstante, é devido; mas se é recusado, 
a colheita não é exeqüível coactivamente - "ma se il consenso e rifiusato, il 
prelievo non e esequible coattivamente" (I Diritti della Personalità, na 65, pág. 
167). Eu' mesmo referi-me ao assunto em linguagem categórica, que aqui 
transcrevo (não pelo prazer de citar-me, porém no propósito de evidenciar 
fidelidade à minha obra doutrinária): "Ligada ao princípio do respeito à per
sonalidade está a questão se o indivíduo pode ser compelido a submeter-se a 
uma narcoanálise, ou sujeitar-se a uma perícia hematológica. Entendemos que 
não. Se se trata de fato alegado em Juízo, a sua recusa pode ser interpretada 
desfavoravelmente, em razão da sonegação de elemento de convicção. Mas o 
respeito à integridade física do indivíduo permite-lhe opor-se a que se proceda 
a tais exames, por envolverem uma quebra do princípio da inviolabilidade da 
pessoa, física ou psiquicamente considerada. O Projeto de Código Civil de 1965 
consagrava estes princípios, nos artigos 28 e seguintes" (Caio Mario da Silva 
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Pereira, Instituições de Direito Civil, n° 42, pág. 158 da 12' edição). Efetiva
mente dispõe o art. 28: 

Direitos da personalidade - O direito à vida, à liberdade, à honra e 
outros reconhecidos à pessoa humana são inalienáveis e intransmissíveis, não 
podendo seu exercício sofrer limitação voluritária. 

Com referência à perícia médica, estabelece o art. 34: 
. Perícia médica - A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá 
suprir a prova que se pretendia obter com o exame. .. 

Nos sistemas em que o direito positivo admite explicitamente a perícia, 
estará em jogo a perícia compulsória, como seria o caso do Direito Português, 
cujo Código Civil estabelece ao tratar da averiguação oficiosa da paternidade: 
"Se o pretenso pai negar ou se recusar a confirmar a paternidade, o' tribunal 
procederá às diligências necessárias para averiguar a viabilidade da ação de 
investigação da paternidade. " (art. 1865, na 4). Em falta de disposição expres
sa, como se dá com o direito brasileiro, a matéria é sujeita aos princípios gerais, 
não se admitindo a perícia hematológica com caráter compulsório. 

A propósito, vale consultar estudo aprofundado realizado por P. Barbier, 
da Faculdade de Paris, publicado na Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1949, 
páginas 345 e seguintes, sob o título "L'examen du sang et le rôle du Juge 
dans les proce~ relatifs à la filiation". Após demoradas considerações sobre o 
valor probante da perícia hematológica, cogita o autor da existência de poderes 
do Juiz para ordená-la, entendendo que o princípio da neutralidade do Juiz, na 
conduta do processo, interdiz-lhe obrigar uma das partes (que a isto se recusa) 
a fornecer prova que lhe possa ser desfavorável, de maneira a satisfazer a outra 
parte. 

Partindo deste ponto, o autor vai além, a dizer que não se trata apenas de 
fornecer uma prova material, mas de "oferecer seu próprio corpo, sua perso
nalidade, e de alienar sua liberdade para as investigações na Justiça". A este 
propósito, tece considerações se uma decisão que ordene a realização de tal 
prova, apesar da oposição de uma das partes, não constituiria, em si, um 
atentado contra a liberdade da pessoa humana. E, a este propósito, raciocina: 
"O Juiz pode tomar, no curso da instrução do processo, certas medidas de 
informação, mas a doutrina clássica sempre admitiu que tais medidas jamais 
'podem ter por efeito atentar contra a liberdade individual dos litigantes. Em se 
tratando de Direito Civil, a ordem pública não tem a mesma força que em 
direito penal. Assim é que a propósito do exame de sangue, o Juiz poderá extrair 
outras conseqüências, mas a decisão judicial não poderá compelir efetivamente 
o interessado a sofrer a colheita de sangue". E à guisa de conclusão, diz que 
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"é difícil admitir que a recusa de deixar violar sua pessoa possa ser considerada 
como um reconhecimento tácito do bom direito de seu adversário". 

Não distoam as proposições contidas neste estudo das teses defendidas 
pelos escritores nossos e alheios, e não perdem atualidade pelo fato do progres
so científico ter avançado muito, a partir da data do estudo, até os nossos dias. 

3. O princípio fundamental em matéria de produção de prova está contido 
no art. 333, n° I, do Código de Processo Civil: O ônus da prova incumbe -
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

A propósito ensina.Moacyr Amaral Santos que, em Juízo, "Os fatos não 
se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser 
provados". Conseqüência é, então, que cada uma das partes tem de oferecer a 
prova dos fatos que alega, como diz o mesmo ilustre processualista: "Daqui 
resulta que os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as 
afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos prin
cípios que formam a teoria do ônus da prova" (Prova Judiciária no Civil e no 
Judicial, vol.!, n° 227). 

São os fatos, diz Lessona, que têm de ser provados. "Cada uma das 
partes deve demonstrar os fatos dos quais nasce um efeito jurídico' '. (Trattato 
delle Prove, vol. I, nO 99). 

N a ação de investigação de paternidade, o investigante alega um ou mais 
de um, dos fatos mencionados no art. 363 do Código Civil. São esses os fatos 
que devem ser provados. Como diz Lessona: se os fatos a provar são os 
extremos da ação, cumpre ao Autor prová-los, não o Réu - "se il fatto da 
provarsi costituisce estremo dell'azione, deve provarlo l'attore e non il conve
/luto" (Trattato delle Prove, vol. I, nO 10 1). 

Em conseqüência, se não der a prova dos fatos alegados, "O Juiz não 
pode ir além do estado de fato precedente à ação, e decidirá de forma a assim 
fiCai; ou repelindo a açãq, ou rejeitando a exceção" (Moacyr Amaral Santos, 
ob. citada, voI. I, n° 232). 

Os fatos que têm influência na solução da demanda são os que as partes 
afirmaram (Pontes de Miranda, Comentários ao C6digo de ProcesSo Civll, 
edição Forense, voI. V, pág. 315, em comentário ao art. 332), e aquele que os 
alegou ter de provar a alegação (pág. 316). 

De todos estes princípios, em pura doutrina e em comentário ao CPC, 
resulta que a verdade real, no processo, é dependente da prova, e esta é 
vinculada à litiscontestatio. Se uma parte alega, e a outra nega, conclui Pontes 
de Miranda, "s6 a prova pode dizer qüem tem razão" (pág. 255). 

Para isto, o Réu é citado, e deve pronunciar-se a respeito dos fatos. Se 
for citado, e constitui procurador nos autos, este deve contestar. Não o fazendo, 
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presumem-se verdadeiros os fatos afirmados (CPC, art. 319). Os efeitos da 
revelia ocorrem no tocante aos fatos (Calmon dos Passos, Comentários ao 
C6digo de Processo Civil, edição Forense, voI. lII, pág: 403), na falta de 
contestação. Contestado o pedido, inocorre a praesumptio. . . 

De tudo isto resultam estes consectários essenciais no processo: a) os 
fatos alegados pelo Autor devem por ele ser provados; não pelo Réu; b) 
contestada a ação, e negados os fatos alegados pelo Autor, não existe presunção 
de veracidade em favor deste; c) não se pode falar em confissão ficta contra o 
Réu que tiver contestado a açã,o. 

É, contudo, relevante, examinar a natureza e o alcance das provas reque~ 
ridas pelo Autor. Em termos de investigação de paternidade, é pacífica a 
admissão de testemunhas para prova do concubinato e das relações sexuais, 
porque em relação a um e às outras não ocorre a prova direta: 

Admitida, em tese, a perícia hematológica, os efeitos dela não dizem 
respeito à prova dos fatos que são os "extremos" da ação. Não se pode falar 
que o exame de sangue prova a relação concubinária ou o comércio sexual. 
Trata-se de prova que, conforme o resultado, poderá confirmar ou excluir a 
relação parental. Mas não importa em comprovação dos fatos alegados pelo 
Autor e contraditados pelo Réu. A ação corre sua sorte, favorável ou desfavo
rável, independentemente da realização daquele exame. 

Requerido ele, pode o investigado concordar ou repelir a perícia, sem que 
daí decorram os efeitos de uma confissão. Primeiro, porque a revelia é conse
qüência da ausência de contestação, e se o Réu contestou, não há presunção de 
verdade em relação aos fatos alegados e negados. Segundo, porque o investi
gado, na sustentação do direito à incolumidade de seu corpo, como direito da 
personalidade que é, tem o poder de recusar a colheita de seu sangue para 
comparação. 

4. Daí recair na indagação, já examinada acima, se o investigado pode 
ser compelido à realização da perícia. Noutro's termos, se neste terreno é lícita 
a "perícia forçada". Responde-o o grande mestre processualista, a que me 
reporto várias vezes neste trabalho, Moacyr Amaral Santos. E sua resposta é 
precisa e convincente, como sempre: "Sobressai o argumento calcado no 
princípio da liberdade pessoal, do qual dimana o da intangibilidade das pes
soas, apenas derrogado em casos especialíssimos, por disposição expressa de 
lei justificada em imprescindível necessidade pública" (Moacyr Amaral San
tos, obra citada, voI. V, n° 101, pág. 184). 

Não havendo em nosso direito lei expressa impondo o exame hematoló
gico com o caráter de "perícia forçada"; e não se tratando de interesse ou 
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necessidade pública, porém de conveniência particular do demandante -, não 
pode ser ao investigado imposta a perícia conhecida como DNA. 

A sua recusa, por todos os títulos e por todos os motivos, não pode 
equivaler a uma confissão do investigado. 

Resta, portanto, ao investigante, provar os fatos alegados na inicial, me
diante os outros meios de prova: o concubinato, as relações sexuais, a autenti
cidade do escrito emanado do pai. 

5. No Direito Brasileiro, como nos sistemas ocidentais em geral, a pater
nidade resulta de um jogo de presunções. Em se tratando da filiação legítima 
(ou como se diz na Constituição de 1988 - filhos havidos da relação de 
casamento), o matrimônio faz presumir a coabitação dos cônjuges e, em con
seqüência, a presunção do estado de filho. É o que estabelece o art. 337 do 
Código Civil. 

No tocante aos filhos não havidos da relação do casamento (Constituição, 
art. 227, § 62

), o estado de filho há de porvir de uma declaração, seja do próprio 
pai (reconhecimento espontâneo) seja de um provimento jurisdicional (reco
nhecimento compulsório). Neste segundo caso situa-se a ação de investigação 
de paternidade. E esta, ex-vi do disposto no art. 363 do Código Civil, tem 
cabimento nos casos expressos ali enunciados: concubinato, rapto, relações 
sexuais, escrito do pai reconhecendo expressamente a paternidade. 

Do contexto deste artigo resultam duas conseqüências rigorosamente 
certas. A primeira é que, pelo nosso direito a enumeração é taxativa (numerus 
claUsus) e não simplesmente exemplificativa. A linguagem do legislador não 
comporta outra interpretação. Os filhos ilegítimos (para usar a linguagem do 
Código) têm ação contra os pais, e seguem-se os casos em que a ação é 
permitida. Daí ter eu dito: "Enquanto o status legitimitatis contenta-se sim
plesmente com a prova do casamento, a condição de filho ilegítimo requer seja 
comprovado um fato certo, de que se possa induzir a relação jurídica" (Veja-se 
meu citado livro "Reconhecimento de Paternidade e seus Efeitos", n° 51, pág. 
99 da edição de 1991). 

A segunda conseqüência é que não existe prova direta de paternidade em 
nosso Direito. A paternidade é sempre uma presunção, decorrente da prova de 
um fato: o casamento quanto aos filhos "havidos da relação de casamento", 
os filhos legítimos segundo o Código Civil; ou de algum daqueles fatos enu
merados do art. 363 quanto aos filhos "nijo havidos da relação de casamento". 

O Código Civil não conhece outra hipótese de reconhecimento compul
sório de paternidade, ou de ação de investigação de paternidade. Não existe em . 
nosso direito ação de investigação de paternidade fundada em exame de sangue. 
É pressuposto essencial da ação um daqueles fatos enunciados no art. 363. Se 
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vier alguém pleitear o reconhecimento de paternidade com fundamento em 
perícia hematológica, sem referência a concubinato, rapto, relações sexuais, ou 
escrito do pai, o processo extingue-se de plano, sem julgamento de mérito, dada 
a "ausência de pressupostos de constituição e de des/nvolvimento válido e 
regular do processo" (Código de Processo Civil, art. 267, nO IV). 

Perícia hematológica (qualquer que seja ela) não é fundamento do pedido 
investigatório. Perícia hematológica não é meio de prova de paternidade, como 
pressuposto da relação parental. A ação' fundada, tão-somente, em perícia 
hematológica, não passa da fase prejudicial de cabimento. Salvo se, mediante 
lei expressa, vier o resultado de exame hematológico a constituir fundamento 
da ação. 

Se o autor não alegar e não provar algum daqueles fatos mencionados no 
art. 363 do Código Civil, não poderá haver sentença de mérito, declarando a 
paternidade. 

Alegado um daqueles fatos, e provado pelos meios regulares de prova, a 
sentença concluirá pela declaração judicial da filiação, ainda que se não tenha 
realizado exame de sangue. Este exame, não sen.do pressuposto da ação, o Juiz 
fundamenta a sentença no fato alegado, dês que se enquadre numa d~s hipóteses 
do art. 363. Se o investigante não produzir a prova do fato idôneo, referido no 
art. 363, o Juiz conCluirá pela improcedência do pedido. A perícia hematológica 
vale como prova complementar, qualquer que seja ela. Feita a comparação dos 
grupos sangüíneos pelo método tradicional dos tipos A, B, 0, da classificação 
do Comitê de Higiene da Sociedade das Nações; pelo sistema H.L.M. baseado 
na teoria da histocompatibilidade humana; ou pela informação biológica das 
células ou DNA, o Juiz concluirá pelo provimento declaratório da paternidade, 
se estiver provado o fato apontado como fundamento da ação. Não provado o 
fato, rejeitará o pedido, porque o nosso direito não reconhece a prova científica 
como pressuposto da ação investigatória. A perícia hematológica constitui 
elemento probatório, a corroborar a prova do item essencial do libelo do autor: 
concubinato, ou rapto, ou relações sexuais. 

Assentado, pois, que o resultado da perícia hematológica não se erige em 
fundamento da declaração judicial da paternidade, a recusa do investigado não 
pode ser erigida em motivação da sentença. ° que se entende é que a recusa, 
do investigado poderá ser contra ele interpretada, e no máximo entendida como 
se o exame se realizasse com resultado favorável ao investigante. Como decidiu 
a Cour d' Appel de Poitier, "o exame, qualquer que fosse o resultado, não 
poderia de forma nenhumà estabelecer a paternidade certa de um indivíduo 
determinado" - I' examen, quel qu' en fot le resultat ne pourrait nullement 
établir la paternité d'un individu déterminé (Dalloz, 1953, pág. 243). Se o 
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resultado do exame efetivamente realizado jamais pode estabelecer a paterni
dade, como fato jurídico, a "não realização" pela recusa do investigado não 
pode produzir efeito maior de que a sua efetivação. Como eu afirmei, na 
passagem transcrita de minhas Instituições, a recusa pode ser '~interpretada 
desfavoravelme~te", jamais porém traduzida em prova cabal, ou confissão, 
tendo em vista que a períc~a hematológica é apenas um meio de prova comple
mentar, e não um fundamento da sentença. 

Reversamente, se a perícia hematológica concluir pela impossibilidade 
da relação biológica da paternidade, esta será excluída. Se o investigante pede 
a perícia como meio de prova, ou se o investigado protesta pela sua realização, 
e o resultado for pela exclusão da paternidade, o pedido exordial improcede. 
Entretanto, se as demais provas (inclusive testemunha) chegarem a uma dúvida, 
pode o juiz, valendo-se da conclusão do "expert", decidir a causa invocando 
a perícia. 

A proposição encontra total amparo na doutrina tal como desenvolvida 
por Moacyr Amaral Santos: "Não provados os fatos alegados, por quem tem 
o dever de prová-los, não decorre o direito que deles se originariam, se prova
dos, e, como conseqüência, permanece o estado anterior à demanda." (Obra 
citada, voI. I, n° 232). 

Isto leva a uma conclusão rigorosamente certa: fundada a ação investiga
tória em concubinato ou efn relações sexuais, ou em escrito do pai, o investi
gante tem o dever de provar um ou outras. Não o fazendo, o desfecho será o 
desprovimento da declaratória da paternidade. E, então, o juiz decidirá "repe
lindo a ação", como conclui Amaral Santos. É o que se proclama nas fontes: 
actare nan probante reus absolvitur. 
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