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MARTINS, Darienso Martins *. Investigação de
Paternidade & Antecipação dos Efeitos da Tutela.
Curitiba: Editora Juruá, 2007. 201 p.
O livro que nos apresenta o digno professor Antonio Darienso Martins,
Investigação de Paternidade & Antecipação dos Efeitos da Tutela, editado no
final do ano de 2007, é a demonstração da importância do estudo dos Direitos da
Personalidade no contexto do Direito de Família, visando a dirimir os intrincados
problemas da concessão da tutela na ação de investigação da paternidade e a questão
da prova, na referida ação, em face da Súmula 301, do Superior Tribunal de Justiça.
Ela é o resultante, de dedicação e amor à causa do estudo e da pesquisa, na área do
Direito, por parte do Autor, advindo da apresentação e defesa de sua dissertação de mestrado,
em Direitos da Personalidade, obtendo o conceito máximo A, em sua aprovação, sob a
orientação do Prof. Dr. José Sebastião de Oliveira. Sempre preocupado com as constantes
transformações ocorridas, no âmbito da legislação civil e processual civil, e procurando
auxiliar os operadores e estudiosos do direito, frente a elas, o professor Antonio Darienso,
procurou, de forma didática, e com profunda reflexão, nesta obra, inovar os estudos
nesta temática, dando a ela, uma notável dimensão de modernidade, apresentando a mais
atualizada doutrina, jurisprudência e leitura indicada que se possa encontrar nos compêndios
de direito civil e processual civil, tonto no Brasil, como no exterior.
A obra, ora em análise, além de ser, atualizadíssima, destaca-se por sua
simplicidade, clareza e objetividade, porém, com linguagem crítica, espontânea,
profunda e criativa. Trata-se de obra com especificidade própria, que busca
propiciar apreensão direta e funcional, das mais relevantes questões doutrinárias
e jurisprudenciais, versando sobre o tema, investigação de paternidade.
Enfim, é inconteste o valor da obra, quer para os operadores do direito, quer
para a comunidade acadêmica, sendo certo que a sua contribuição para o
aprofundamento do estudo do direito moderno, já está confirmada.
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