
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.332.612 - GO (2018/0182544-7)
  
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : C M C P S S 
ADVOGADOS : MARCUS ANTÔNIO ALVES FERREIRA  - GO009300 
   RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA  - GO025684 
AGRAVADO  : G DE M C I - ESPÓLIO
AGRAVADO  : E A DE M S I 
ADVOGADOS : ARI FERREIRA DE QUEIROZ  - GO010911 
   FERNANDO PIZA DE QUEIROZ  - GO040214 

DECISÃO

Trata-se de agravo interno interposto por C. M. C. P. S. S. contra a decisão 

(e-STJ fls. 647-654) que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial em 

virtude da aplicação da Súmula nº 568/STJ e da incidência dos artigos 43 do Código de 

Processo Civil de 1973 (artigo 110 do CPC/2015) e 1.606 e 1.845 do Código Civil de 2002.  

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que não há falar no óbice 

sumular aplicado, visto que os precedentes apontados na decisão versam acerca de hipóteses 

fáticas diversas:

"(...)
As razões de irresignação (...) em recurso especial, tratam, em 

síntese, da impossibilidade de sucessão processual do cônjuge sobrevivente da 
suposta neta, em ação de investigação de filiação avoenga em face ao genitor 
(...), em razão, de ser intransmissível o direito à personalidade perseguido pela 
neta (art.11 da Lei 10.406/2002) a parente por afinidade pelo que dispõe o art. 
313, § 2º, inciso II do CPC/2015, justamente pela ausência de laços biológicos 
deste (cônjuge) com o suposto avô investigado, ainda que considerado como 
herdeiro pelo direito sucessório.

4. Neste ponto, é preciso ponderar que os precedentes citados 
pela decisão recorrida, especial mercê ao REsp n. 807.849/RJ, de relatoria da 
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 6/8/2010 e o REsp n. 
604.154/RS, de relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira 
Turma, DJ de 1º/7/2005, fixaram tão somente, a tese 'que a investigação da 
ancestralidade é transmissível de forma infinita na linha reta', ponderada a luz do 
princípio da dignidade da pessoa humana em conhecer sua verdade biológica, 
mas não foram além, para tratar deste mesmo reconhecimento aos parentes por 
afinidade (...)" (e-STJ fl. 662).

Afirma que a motivação da parte agravada teria cunho meramente patrimonial e 

que a legitimação dos netos na busca de sua ancestralidade estaria restrita e vinculada à 

verdade genética, não restando configurada "a legitimação do cônjuge sobrevivente pela busca 

da verdade biológica da neta falecida durante o curso de ação de investigação de filiação 

avoenga" (e-STJ fl. 663).
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Ao final, requer a reforma da decisão atacada, pois "a legitimação processual 

pela busca da verdade biológica não se confunde e nem pode ser transmitida pela legitimação 

processual sucessória ao parente por afinidade" (e-STJ fl. 664). Reitera que, a seu ver, "o laço 

que une a defesa da dignidade da pessoa humana na busca de sua verdade biológica é a 

consanguinidade e não o direito sucessório, pois de outro modo, estaria se propalando a 

personificação humana sobre direitos e bens materiais" (e-STJ fl. 664).

A parte contrária apresentou impugnação às fls. 669-674 (e-STJ).

É o relatório.

DECIDO.

Por entender que a matéria merece melhor exame, reconsidero a decisão de fls. 

647-654 (e-STJ) e dou provimento ao agravo para determinar a sua reautuação como recurso 

especial, nos termos do art. 34, inciso XVI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Brasília (DF), 14 de fevereiro de 2020.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 
Relator
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