
Com o advento da Carta Constimcional de 1988, profundas modificaçües se instiruj·
ram em relação à família e, notadamente, à filiação advinda de relaçües fora do casamen·
to. Hoje, estes filhos estão em mdo equiparados àqueles nascidos de justas núpcias.

De lá para cá, leis ordinárias buscaram traduzir a vontade do legislador constituinte,
em disposições que lhe dessem dimensão executória. Primeiro veio a Lei nº 7.841/89,
que revogou o malsinado artigo 358 do Código Civil, que impedia o reconhecimento dos
filhos incestuosos e adulterinos. Depois a Lei nº 8.069/90 (o chamado Estatuto da
Criança e do Adolescente), que inscreveu a matéria ela perfilhação no corpo das regras
que destinou a família natural (arts. 25 a 27). Mas, sem dúvida alguma, foi a Lei n~

8.560, de 29 de dezembro de 1992 (que não se presta apenas pata a determinação da
paternidade, mas, também, para a da maternidade ~ ex vi - o art. 5º, I, da CF), a que
verdadeiramente tratou da questão como um todo, inovando e até mesmo subvertendo
princípios até então vigentes.

Das modificações operadas, certamente, as duas mais importantes são aquelas que
permitiram o reconhecimento do filho por escrito particular ou por manifestação expressa
e direta perante o Juiz, ainda que o reconhedmento não haja sido objeto único e princi·
pai do ato que o contém (art. 1º, inc. lI, segunda parte e IV) e a que deu ao Ministério
Público legitimidade concorrente para a propositura da ação de investigação de paternida
de ou maternidade (art. 2º, § 4º, da lei referida e 5º, I, da Cf).

A primeira modificação trazida pela lei nova, embora importante, é de fácil com
preensão, não merecendo aqui melhor detalhamento. Apenas, cumprindo observar que o
que se ganhou em facilidade e economia ao se franquear o reconhecimento do filho por
simples escrito particular, se perdeu na segurança do ato. A forma pública, embora mais
onerosa e menos expedita, confere nuior estabilidade e firmeza ao ato, por cobrar maior
teor de determinação e prudência do declarante.

A segunda, todavia, abre margem a controvérsias e acirradas discussões, fi ponto de,
decorridos quase seis meses de vigência da lei, não terem os Promotores de Família de
São Paulo chegado a uma conclusão uniforme sobre a importante questão.
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0. o~je.tivo deste ensaio é, portanto, o de sugerir idéias para a busca c encontro de
UIl: pnnClpl,o ger~l, que permita ao Ministério Público atuar de modo processualmente
ul1lforme._. Nada (hs~"o será po~sível, no entanto, se não se compreender a razão pela qual
age e (:5 tll1S que sao perseguldos por este órgâo do Estado. A Constinlição Federal, no
s.ell.~rtlgo 127, nos oferece a resposta almejada ao afirmar que o Ministério Público é ins
tltlnçao permanente e essencial à fUl1Ç<10 jurisdicional do Est.1.do, incumbindo-lhe a defesa
da ordem pública e dos interesses individuais indisponíveis.

Daí evidencia-se o fato de que a atuação do parquet se faz em favor do interesse
público qualifi~ado, muitas vezes, de indisponibilidade. Se encarna, em determinado caso
conc~eto, um mteresse de oun·em, Ou se sua anlação beneficia A ou B, pouco importa.
Es~e.m:e.ress: q~'e encan~ou em um caso determinado é, para o Estado (representado pelo
Mm.lsteno Pubhco), um Il1teresse secundário, que visa ou que é meio paw [\ satisfilGlo de
um mteresse de ordem pública em jogo. '

Não pode o Promotor, assim, em face do espírito que a Constituicão deu à institui~
ção da qual. é. membro, assumir posição de representação de interes~e pri"vado ou do
Esta~o.A.dlTI1nIstração,sem apartar-se do seu dever, sem contrapor-se ao princípiO jurídico
que mspJra sua atuação no processo.

. De~sarte, ~ d2ntro deste norte que deverá ser visto e interpretado o parágrafo 49 do
artigo 2-. da L:' n~ ~.560 (o que deu ao parquet legitimidade concorrente para a proposi
?-lra da,lIwestlgatona), sob pena de assim não sendo padecer a nova norma de vício de
lnconstitucionalidade.

E, realmente, foi nesse rumo que se pautou o legislador, criando ali não uma fiaura
de re?resenta~ão, mas, sin~, ~{e legitimação extraordinária, à semelhança com o ql~e já
o.cc.lrna no arttgo 68 do Codlgo de Proces~o Penal (ação civil ex delicto e de execucão
CivIl da sent,ença condenatória criminal). E o Ministério Público propondo a aeão ~m
nome pr6pr~o .e ~endo ((.lmo interes.s~ primário o do Estado, de ver estabeleck-I'o para
todos os seus sucl!tos os vmculos de fllwcão.

Se examinarmos a justificativa que' acompanhou o Projeto que resultou na Lei nº
8. 5?O, po.der~mos .v~rificar que serviu de fonte maior ao legislador pátrio o procedimento
de l1Westlgaçao ofrclOsa de filiação adotado no Código Civil Portub'llês (arts. 1.864 e
segs.). Naql~ele p~ís, en.con~ra·se o Promotor Público legitimado extrao"rdinariamente para
propor a~aça? d~ ll1vest1~a~ao, (~e p~te~nidade ou maternidade, isto quer dizer, propositura
em nome propno (do Mll1lsteno Publtco) e não no do bastardo, por representacão.

. Enfim, ~ modelo da Lei, inspirado na averiguação oficiosa da paternidade' ou mater
?ld,~de, l-~revlst~ 1~0 ~~)di~o ~i:'il Português, foi além da afirmação de uma suposta e dis
t~l\e: plL:cn.sao Juncl!ca lr:dl:'ldual ao conhecimento da ascendência biológica, pois arri
~UI au ~ropno Esta~-Io o dlrelt? de anlá·la, soberanamente, em aberto menosprezo para
com os ll1t~resses prrvados do filho e do genitor que voluntariamente o reconheceu (gera!
n:ente a mae). Percebe-se que o legislador desertou da posição que até então adotava de
diSpor ,que o reconl~ecimento do estado de filho constituia·se em "direito personalíssimo".

Ve-se que ~ leI nova (a Lei nº 8 ..560), insinua-se claramente contra a autonomia da
vont.1.:1e do partJcular ao converter o reconhecimento do vínculo parental, literalmente, de
questao de estado em questão de Estado.

Assim, concordando ou não, com a linha política abraçada pelo legislador, temos de reco
nhecer ~ue, com o adve~to .d~ Lei nº 8.560 passou a ação (oficiosa) cle investigação de paterni
dade a se regrar pel?S pnnClplos que sâo comuns às chamadas açües civis públicas (dentre eles
se des~cando o pnncíFio da indisp?nibilidade) e que perdeu ela (a ação de investigação da
patemldade ou matemldade) seu Golrater de versar sobre direito personalíssimo.

Disso tudo, surg.irao questões processuais da maior relevância, Dentre as quais, real
çaremos aquelas que Julgamos mais importantes:
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a) Ao receber do Juiz o procedimento averiguatório, quais os caminhos que se abrem
ao Promotor?

Três serão os caminhos abertos ao promotor. O primeiro deles é o do pronto ajuiza
mento da ação investigatória, -em entendendo suficientes os elementos coletados para a
formaçào do seu Juizo de admissibilidade. O segundo será o da complementaçao do pro
cedimento averiguatório (ínclusive, com exame hematológico), visando à formaçao de seu
convencimento. E o terceiro será o do arquivamento do procedimento, em concluindo
pela inviabilidade da ação.

b) No caso de arquivamento do procedimento aveliguat6rio, a quem caberá o ree.X<1
me da decisão do Promotor?

À semelhança do que ocorre com o arquivamento do inquérito civil, o reexame da
decisao do Promotor ficará a cargo do Conselho Superior do Ministério Público.

c) Em razão do arquivamento estará obstado o ajuizamento da ação pelo filho ou por
seu representante?

Logicamente que não, posto que a legitimidade do parquet é simplesmente concor
rente.

d) Mesl11{) que arquivado, devido a insuficiência de provas, poderá o procedimento
averiguatório ser reaberto e, com base nele, ser intentada a ação investigatória?

Havendo novas provas, o despacho de arquivamento não se constituirá em obstáCULO
à reabertura do procedimento averiguatúrio e tampouco a propositura da ação.

e) Como deve ser compreendido o principio da indisponibilidade da ação?
Este princípio deve ser compreendido com o necessário comedimento. O que não se

admite é que o Ministério Público, identificando uma hipótese em que deva agir, se recu
se. Todavia, tem ampla liberdade para apreciar os elementos de convicção do procedinlen·
to oficioso, para verificar se há ou não condiçôes de viabilidade da açao.

Por isso mesmo que, concluindo pela inviabilidade da ação, promoverá o arquiva·
mento das peças de informação. Poderá, ainda que intentada a investigatória, ao término
da instrução, pugnar pela sua improcedência, ou até mesmo recorrer em favor do réu.

f) Na investigatória proposta pelo parquet se fará necessária a nomeação de um cura
dor especial ou a intervenção de um outro Promotor que não aquele que ajuizou a ação?

Desnecessária e mesmo impertinente tal providência. O Ministério Público é parte
imparcial e sua presença no processo, mesmo que no pólo ativo da lide, visa a fiscalizar a
exata aplicaçào da lei, em cujo fuvor intervém, e nâo em benefício da pessoa que eventual
mente poderá vir a ser beneficiada por sua ação, pois trata·se de tutelar um interesse
público e não um interesse privado, É inegavelmente imparcial, pois chega a recorrer em
favor do acusado que acredita ser inocente (útil. Fernando da Costa Tourinho Filho,
"Processo Penal", vo1. IV, pág. 264 e José Frederico Marques, "Elementos de Direito
Processual Penal", vo1. IV, págs. 206 e 264).

g) Testemunhos e depoimentos produzidos ao procedimento averiguatório terão
pleno valor probante na ação investigatória? .

Tais testemunhos e depoimentos se constituirão em meros princípios de provas,
posto que nào submetidos ao crivo do contraditório. Por isso, se presente qualquer receio
em que no funlro esta prova não possa vir a ser repetida, v.g., testemunha gravemente
enferma, em via de empreender viagem para lugar distante, etc., deve o Prornotor se valer
da cautelar prevista nos artigos 846 a 851 do Código de Processo Civil (produção anteci·
pada de provas).

h) Falecendo o filho quando ainda decorria o processo de averiguação, poderá o
Ministério Público, verificados que sejam os pressupostos de que depende a sua legitimi
dade, intentar a ação de investigaçào de paternidade ou maternidade?
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Se considerarmos que é o interesse público do estabelecimento dos vínculos de fíliação e do registro de tais vínculos que movem a intervenção do Ministério Público, temosde concluir que mesmo nesta hipótese deve a ação ser intentada.
i) A oposiçào do representante do filho incapaz ao seu reconhecimento importa emfator impeditivo ao ajuizamento da investigatória pelo Ministério Público?
Esta oposição é feItor inteiramente indiferente ao Ministério Público, eis que age emrazão do interesse público do estabelecimento dos vínculos de filiação e nâo em favor dosinteresses do particular. Lembre-se, aqui, o que já foi frisado em outro passo do ensaio: "apaternidade e a maternidade literalmente deixaram de ser uma questão de estado para se

~ransformar numa questão de Estado, perdendo sua caracterísüca de direito personalíssi
1110"

Isto não quer dizer que não possa o genitar conhecido, amparado pelo seu direito deprivacidade, calar-se quanto à identidade de seu parceiro ou de seus parceiros sexuais, oumesmo entender que o bem do filho recomenda tal conduta, C0l110 no caso de concepçaoadvinda de esnlpro ou incesto. Conduta esta que, na verdade, inviabilizará a açao do parquet.
j) Será admissivel a ocorrência de assistência na açao proposta pelo MinistérioPúblico:
Plenamente possível é a ocorrência, no caso, da assistência litisconsorciaL Est10 legitimados, para tanto, o próprio filho, sua prole ou mesmo o genitor que já o reconheceu.
1) Poderá o filho ou seu representante depor na ação ajuizada pelo MinistérioPúblico?
Fora os casos em que se tenha dado a assistência litisconsorcial, o filho ou seu representante nao serão depoentes no sentido técnico do termo, mas poderao testemunhar naqualidade de simples informantes, por ser inábil por motivo moral o compromissamento.
m) Se o parquet intentou a investigatória e esta foi julgada improcedente, estará ofilho impedido de intentar nova açâo em razão dos efeitos da COiS::l julgada:
A sef,,'uir-se o princípio estabelecido no artigo 472 do Código de Processo Civil, nascausas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros. Em outras palavras, os efeitos da coisa julgada só se estenderão ao filho, se estetiver sido citado para ingressar na ação na qualidade de litisconsorte.
n) Havendo dualidade de ações, qual delas deve prevalecer: a proposta peloMinistério Público ou a proposrE. pelo filho?
Tratando-se, como vimos, de legitimidade concorrente, prevalecerá aquela onde setenha dado, por primeiro, a citaçâo do réu.
o) Desistindo o filho da açao iJwestigatória, que destino se dará a ela?
Ocorrendo esta hipótese, o Promotor que vinha até então atuando como simples fiscal da lei deverá assumir o patrocínio da causa, dando-lhe seb'lJimento, à semelhança doque já ocorria na ação popular.
Em linhas gerais, estas as considerações que tinha para fazer sobre uma lei que, verdadeiramente, revolucionou toda a sisrem<Ítíca até entao vigente em matéria de determinação do vínculo parentaL Espero, sinceramente, que o ensaio tenha servido nào para firmar posiçào, mas, sim, para aviventar o debate, que tanto se faz necessário para o aCOlTlOdanlento de questâo de tamanha relevância.
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