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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1044413-53.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA 
FERREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JESUS ROBERTO GONINI FILHO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES 
SIANO.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017.

FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1044413-53.2015.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado
APELANTE: JULIANA FERREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: JESUS ROBERTO GONINI FILHO
INTERESSADO: EDSON DE LIMA NETO (MENOR).
Comarca: São Paulo  Foro Central Cível  2ª Vara de Registros Públicos. 
Juíza Prolatora: Renata Pinto Lima Zanetta

Voto nº 3.853

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Assento de Nascimento. 
Pretensão do genitor de inclusão do patronímico paterno e exclusão 
do agnome “Neto”. Discordância da genitora, sob alegação de que a 
inclusão do patronímico paterno afetará a convivência da criança com 
os familiares maternos, que o chamam por “Neto”. Não cabimento. 
Determinação de exclusão do agnome, pois este visa evitar 
homonímia e confusão entre familiares que tenham nomes iguais, o 
que não mais será o caso. Sentença de procedência mantida. Recurso 
não provido.

Vistos.

Trata-se de ação de retificação de registro civil de 

nascimento julgada procedente pela r. sentença de fls. 143/145, cujo relatório fica 

adotado, para incluir o patronímico paterno “Gonini” com a exclusão do agnome 

“Neto”. 

Inconformada, apela a ré (fls. 151/154), alegando, em 

síntese, que o apelado mantém contato frequente com o filho e que a retirada do 

agnome “Neto” causará prejuízo à criança já que é chamado assim por amigos e 

familiares.  Pede a reforma da sentença com a total improcedência do pedido inicial.

Regularmente processado o recurso, sem preparo, pois a 

recorrente é beneficiária da justiça gratuita (fls.144).

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo não 

provimento do recurso (fls.166/168).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

 Pretende a ré a não inclusão de patronímico paterno 

“Gonini”, com exclusão do agnome “Neto”, do nome de seu filho, nascido em 

11/4/2013 (fls. 35).
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 Em que pese as alegações da apelante, o seu 

inconformismo não procede.

No caso dos autos, o menor, filho das partes, recebeu o 

nome do avô materno e o agnome “Neto”, ou seja, a criança ostentava apenas 

patronímico materno, havendo razão relevante para incluir o patronímico paterno 

“Gonini”. 

Como ressaltou a r. sentença a fls. 144: 

“Com efeito, a oposição apresentada pela contestante 

(genitora do registrado), no caso concreto, mostra-se injustificada, eis que 

os desentendimentos havidos entre os genitores, com notícias de 

agressividade com relação à genitora do filho e, inclusive, divórcio 

litigioso do casal, não legitimam a oposição tal como apresentada. 

Somente uma situação de indignidade cabalmente 

comprovada ou de repúdio extremo ao nome justificariam uma oposição 

qualificada passível de obstar a retificação de nome pretendida na inicial, 

o que não é o caso a par dos argumentos trazidos na contestação, 

porquanto os desentendimentos entre os genitores não têm o condão de 

impedir a inclusão do patronímico paterno ao nome do filho”.

Outrossim, a inclusão do patronímico paterno não 

prejudica a identificação da ancestralidade materna, posto que foi mantido o 

sobrenome “Lima”. 

No mais, a existência do agnome “Neto” não é óbice ao 

pedido de retificação de nome, pois, ante a inclusão do sobrenome paterno ao nome 

da criança, é caso de exclusão do referido agnome, pois este visa, essencialmente, 

evitar a homonímia e a confusão entre familiares que tenham nomes iguais, o que 

não mais será o caso dos autos. A inclusão do patronímico paterno, por sua vez, só 

vai reforçar essa função diferenciadora, sem, contudo, prejudicar a adequada 

identificação do tronco ancestral materno. 

Inexistindo óbice para a alteração pretendida pelo genitor 

e, considerando que a inclusão do patronímico paterno irá diferenciar o nome da 

criança com o nome do avô materno, impõe-se a exclusão do agnome “Neto”.

 Ademais, a inclusão do patronímico paterno não afetará 
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a convivência da criança com os familiares maternos, que o chamam por “Neto”, já 

que a criança tem apenas 03 anos de idade. 

Como salientado pelo Douto Promotor “(...) considerando 

que o agnome “Neto” não mais se justifica, em razão da diferenciação do nome da 

criança para com o nome do avô, correta sua supressão. Por fim, nada impede que 

os familiares, se assim o desejarem, continuem a tratar a criança por “Neto”, 

independentemente da retirada do vocábulo”.

Assim, é de rigor a manutenção da r. sentença recorrida. 

 Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
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