
AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE - REGISTRO DE NASCIMENTO - ANULAÇÃO DE 
REGISTRO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
  
 Ação declaratória. Atribuição de maternidade à mãe biológica, autora da ação, com 
anulação do registro de nascimento. Possibilidade jurídica do pedido. Provas eficientes da 
maternidade em contrariedade às declarações do próprio, no registro por ele efetuado, 
atribuindo a ascendência a padrinhos. Procedência do pedido. Confirmação. Recurso 
desprovido. 
  
  Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 3305/99 em que são 
Apelantes José Arnoldo de Souza Lima e outro e Apelada Maria Eulália de Souza Lima. 
  Acordam os Desembargadores que compõem a 5ª Câmara Cível deste Tribunal, à 
unanimidade em rejeitar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e negar 
provimento ao recurso. 
  A sentença recorrida deu correta solução à lide e merece confirmação pelos próprios 
fundamentos, assim como os do parecer ministerial de fls. 501/503, adotados na forma do 
permissivo regimental. 
  O suporte fático da questão está no nascimento de Manoel de Souza Lima, que não foi 
registrado em tempo hábil e que, por dificuldades financeiras de sua mãe, foi deixado para 
criação com seus padrinhos Bernardo de Souza Lima e Rosa Lima, os quais foram declarados 
pelo próprio como ascendentes, quando efetuou seu registro, por ocasião da maioridade. 
  
 Ocorre que, quando veio a se estabelecer no Rio de Janeiro, vindo a ser conhecido 
como Souza Cabeleireiro, trouxe sua mãe verdadeira para sua companhia, dispensando-lhe 
sempre o tratamento filial, apresentando-a como tal e a Maria Eulália, sucessora no pleito, 
quando falecida a mãe comum, como sua irmã. 
  
 Quando do falecimento de Manoel de Souza Lima, foi proposta a presente ação 
visando a declaração da inexistência da filiação constante no registro e a declaração da 
legítima, referente à autora e aos avós maternos, que resultou acolhida na sentença recorrida. 
  
 A questão processual suscitada, referente à impossibilidade jurídica do pedido, 
reiterada como preliminar na apelação, foi corretamente decidida, com a rejeição da mesma, o 
que também se confirma. 
  
 Dos artigos indicados com a preliminar só tem pertinência específica o artigo 356 do 
CC, que preceitua: 
  
 “Quando a maternidade constar do termo de nascimento do filho, a mãe só a poderá 
contestar, provando a falsidade do termo, ou das declarações nele contidas”. 
  
 A interpretação restritiva que lhe quer emprestar o apelante, não se coaduna com a 
melhor doutrina como demonstra a ilustre Procuradora de Justiça Dra. Maria Teresa Moreira 
Lima, no excelente parecer de fls.500/503, transcrevendo lição de CAIO MARIO DA SILVA 
PEREIRA, no último parágrafo de fls.501, e com a interpretação sistêmica dos artigos 348 e 365 
do mesmo diploma legal, ou seja, comprovando-se a falsidade do registro e ocorrendo justo 
interesse, como inequivocamente ostenta a mãe biológica, esta se legitima ao pleito, sendo 
juridicamente possível o pedido, na ausência de texto legal expresso que o vede. 
  
 Rejeita-se, em conseqüência tal preliminar. 
  
 No mérito, melhor sorte não têm os apelantes. 



  
 A par da extraordinária semelhança que revela a foto de fls.330 — A entre a autora e o 
seu filho, a prova coligida, como minudentemente analisada na sentença recorrida leva à 
convicção que a autora, falecida posteriormente à propositura da ação e sucedida pela filha, é 
a mãe legítima de Manoel de Souza Lima, justificando por isso provimento judicial, que se 
confirma, adotados na íntegra os fundamentos da sentença e do parecer da Procuradoria. 
  
 As pequenas contradições indicadas no apelo, não têm o condão de desvalorar as 
provas no seu conjunto, sendo relevante que os réus não ministraram qualquer elemento 
probatório em contrário. 
  
 Com tais provimento ao recurso. 
  
 Rio de Janeiro, 26 Outubro 1999. 
  
 Des. THIAGO RIBAS FILHO - Presidente 
  Des. ROBERTO WIDER - Relator 
  
PARECER 
  
 O recurso parece ser infundado. 
  
 Como foi relatado, a ação tem por finalidade invalidar a filiação que consta no registro 
de nascimento do falecido Manoel de Sousa Lima e atribuir a maternidade a Ana Moreira de 
Souza. 
  
 È de ser inicialmente afastada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, 
argüida pelos apelantes sob a consideração de que o pedido envolve contestação de 
maternidade, que, ao ver dos mesmos, só pode ser proposta pela mãe que consta no assento, 
invocando a favor de tal tese o artigo 356 do Código Civil. 
  
 Entretanto, o aludido dispositivo não significa que a ação de contestação de 
maternidade é exclusiva da pessoa que, nessa qualidade, conste no assento de nascimento. O 
artigo incorporou o principio mater semper certa est, estabelecendo que a presunção legal de 
maternidade só pode ser desfeita por intermédio de ação contestatória da maternidade, mas 
isso não quer dizer que somente a pessoa que conste no registro como mãe é legitimada para 
a propositura da ação. Tanto é assim, que no citado artigo 356 do Código Civil não está escrito 
a legitimação exclusiva, como declarado no artigo 344 do mesmo diploma legal, em relação à 
contestação de paternidade, onde consta que “cabe exclusivamente ao marido o direito de 
contestar a legitimidade dos filhos nascidos de sua mulher.” 
  
 Nesse particular, vale transcrever a lição sempre atual de CAIO MÁRIO DA SILVA 
PEREIRA ao confrontar a ação de contestação de paternidade com a de contestação de 
maternidade: “Pode-se, igualmente, contestar a paternidade, provando-se que aquela pessoa 
não é a que nasceu da mulher (falta de identidade) ou que a mulher não teve aquele filho, ou 
que nunca teve filho algum (simulação de parto); a falsidade de registro , ou a substituição de 
recém-nascido. A ação é imprescritível. E, contrariamente à contestação de paternidade, não é 
privativa, podendo ser intentada por quem tenha ou prove ter legitimo interesse”. 
  
 Por outro lado, em relação à paternidade, o pedido fundamenta-se na falsidade do 
registro e não se destina a ilidir a presunção decorrente da concepção na constância do 



casamento (Código Civil, artigo 338), sendo, igualmente, uma ação imprescritível e não 
privativa do marido. 
  
 Assim, a legitimidade da autora original, que se declarou a verdadeira mãe de Manoel 
de Manoel de Sousa Lima, bem como da pessoa que a substituiu é induvidosa. 
  
  No mérito, melhor sorte não merece o recurso. É que os elementos dos autos 
demonstram suficientemente que o referido Manoel de Sousa Lima, que ficou conhecido como 
“Sousa Cabeleireiro” era, na verdade, filho da falecida Ana Moreira de Souza, situação que era 
reconhecida pelo mesmo, como dão conta dos depoimentos prestados em audiência (fl.341-
344) e destacados na sentença. 
  
 Além disto, merece destaque que a filiação incluída no assento de nascimento foi 
inserida por declaração do próprio Manoel, em ato praticado 19 anos após seu nascimento e 
no qual não consta o nome dos avós paternos e maternos, tudo a indicar que a declaração era 
falsa. 
  
 Finalmente, é impossível ignorar as semelhanças fisionômicas existente entre Manoel 
de Sousa Lima e Ana Moreira de Souza, como se vê da fotografias de fl.330-337, que 
acrescentam mais um elemento de convicção em relação à alegada maternidade. 
  
 Nessas circunstâncias, a sentença não merece ser reformada, a não ser no ponto em 
que manteve o espólio de Manoel de Souza Lima no pólo passivo. Ao meu ver, o pedido deve 
ser dirigido contra as pessoas que constam no registro e o herdeiro do registrado, não 
guardando relação com o espólio deste. 
  
 Em face do exposto, o parecer é no sentido de que se julgue o espólio de Manoel de 
Sousa Lima parte ilegítima e se negue provimento à apelação. 
  
 Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1999 
  
 MARIA TERESA MOREIRA LIMA, Procuradora de Justiça 
  
  
SENTENÇA 
  
 Na presente ação a Autora pretende ver declarada a inexistência de filiação entre 
Manoel de Souza Lima, Bernardo de Souza Lima e Rosa Lima, uma vez que quer ser 
reconhecida como verdadeira mãe de Manoel e, em conseqüência a retificação do 
assentamento do registro de nascimento de Manoel. 
  
 As preliminares argüidas em contestação de nulidade processual, litispendência, 
legitimidade ativa prescrição foram rejeitadas pela decisão de fls.297/297vº, que restou 
irrecorrida. 
  
 Os dois primeiros réus argúem, ainda, além das preliminares mencionadas, a de 
impossibilidade jurídica do pedido, sustentando, no mérito, que ninguém pode vindicar estado 
contrário ao que resulta do registro de nascimento e que para fazer cessar a fé do documento 
público há necessidade de provas inequívocas do alegado e que a ação somente seria 
admissível quando ignorada a maternidade no respectivo assento. 
  
 É evidente que não há como prosperar os argumentos dos réus. 



  
 O direito é uma ciência e como tal deve se inserir dentro da ordem natural das coisas. 
  
 O princípio da verdade real é, tanto quanto um norte para o aplicador da lei, um 
imperativo lógico geral e uma orientação ética. 
  
 Não se trata, bem de ver, de contrariar comandos legais, para fazer justiça e decidir 
logicamente. 
  
 Mas sim, de interpretar as leis segundo os bons princípios éticos (art. 5º da LICC). 
  
 Rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, já que a presunção gerada 
pelo registro civil pode suportar oposição hábil e idônea, pois, inexiste qualquer preceito de 
ordem pública, impedindo a declaração de sua nulidade. 
  
 Além do mais, para que o registro de nascimento possa ser juridicamente considerado, 
o reconhecimento há de ser vinculado à veracidade da declaração e somente produzirá o 
efeito que a lei lhe atribui quando à manifestação formal corresponder o pressuposto fático da 
relação biológica maternal/paternal. 
  
 Provado o erro ou falsidade do registro é lógico que este não poderá subsistir, 
devendo a prova da filiação ser feita por qualquer forma admissível em direito e desde que 
existam presunções veementes decorrentes dos fatos. 
  
 Pouco importa que se estabeleça o conflito de maternidade, precisamente porque são 
de ordem pública as disposições que conferem a mãe biológica o direito de provar a sua 
maternidade, esclarecendo-a de tal forma a poder afastar de vez a maternidade falsa atribuída 
ao filho. 
  
 O reconhecimento existente no assentamento do registro de nascimento não poderá 
impedir o exercício da ação. É isto porque o ato do registro vale como presunção, que deve 
ceder ipso iure diante da verdade dos fatos e da realidade das coisas. 
  
 A teor do art. 349 do Código Civil, faltante ou defeituoso, o termo de nascimento, 
provar-se-á a filiação, por qualquer forma admissível em direito, desde que existam veementes 
presunções resultantes de fatos já certos. 
  
 A prova testemunhal não pode ser rechaçada e é a que se obtém através do relato 
prestado, em juízo, por pessoas que conhecem os fatos litigiosos. Podemos conceituar a 
testemunha como sendo a pessoa capaz e estranha ao feito, chamada à Juízo para depor o que 
sabe sobre os fatos litigiosos. 
  
 O art. 400 do Código de Processo Civil preceitua que a prova testemunhal será 
admissível, não dispondo a lei de modo diverso. 
  
 Por sua vez, o art. 131 do mesmo diploma legal estipula o livre convencimento. De 
acordo com este sistema, a prova testemunhal não é mais nem menos importante do que os 
outros meios probatórios. 
  
 A verossimilhança, a honorabilidade das testemunhas, a coerência entre os vários 
depoimentos são, sem dúvida, elementos valiosos a serem analisados pelo Juiz na aferição do 
valor do convencimento da prova testemunhal. 



  
 No seu depoimento pessoal — Dona Ana Moreira de Sousa, já com 84 anos de idade, 
ouvida nos autos da Medida Cautelar (processo nº 7005, em apenso) afirmou com toda a 
precisão”... que teve quatro filhos: Manoel, Eulália, Maria das Graças e Carlos... que Manoel 
morreu mais recentemente; que Manoel tinha seis meses de idade quando foi roubado dos 
seus braços; que Manoel foi criado pelo referido casal na cidade de Floriano; que Floriano 
ficava muito longe da cidade onde a depoente vivia.” (fls.34/35). 
  
 Ainda, a testemunha Arcanja Barros da Silva ouvida, no processo acima referido 
(fls.35), como informante do Juízo, é incisiva ao afirmar:”... que Manoel era filho de sua 
comadre Ana e Abdias em Teresina no Piauí..”. 
  
 Não se pode levar em conta, nos longos depoimentos ouvidos em audiência, certas 
dissonâncias, apontadas nos Memoriais apresentados pelos réus como “flagrantes 
contradições”. 
  
 É importante observar, como bem opinou o Dr. Curador de Família que — a prova oral 
é uníssona no sentido de que Manoel reconhecia Dona Ana como mãe. Constam nos 
depoimentos de várias pessoas e pessoas próximas ao falecido que confirmaram ser Dona Ana 
mãe de Manoel (fls.441). 
  
 Passo agora a analisar a prova documental apresentada. 
  
 Embora a semelhança entre partes, ainda que notória, não possa induzir a relação de 
parentesco para afirmar o vínculo jurídico é mais um elemento de convicção que precisa ser 
examinado. 
  
 Do exame detalhado das fotos de fls. 330 “A” e “B”; 334 “B” e 336 “A”, não há como 
negar a grande semelhança fisionômica entre Dona Ana e Manoel de Sousa, observando-se os 
traços faciais, olhos e nariz. 
  
 Vejamos agora as declarações de rendimentos dos anos 1989, 1990 e 1992 em que o 
finado Manoel de Sousa declarava: 
  
 Fls. 198 – “Casa 1 da Rua Cruz de Malta nº 65, adquirida 1993, cj, escritura L 4º Ofício 
Livro 2133, fls.46, ‘cedido a sua mãe”. 
  
 Fls. 212 - Mais uma vez consta o mesmo imóvel. ‘cedido a mãe”. 
  
 Fls. 221 - Novamente consta que o imóvel da Rua Cruz de Malta, 65, “cedido a mãe”. 
  
 O 2º Réu — José Arnaldo de Souza Lima admite em seu depoimento pessoal (fls.340) 
— ... “que chegou a freqüentar a residência da Rua Cruz Malta, 65, casa 01, Jacarepaguá, onde 
residia Dona Ana e o seu Bernardo, além de Eulália”. 
  
 Cumpre, ainda, ressaltar que os Réus não trouxeram a este Juízo sequer uma prova 
testemunhal ou documental, afirmando que o finado Manoel não considerava Dona Ana como 
sua mãe. 
  
 Devo salientar, também, que a Autora, por mais de uma vez requereu a realização do 
exame do DNA, tendo esta prova sido indeferida. E, como bem analisou o Dr. Curador de 
Família (fls.441), em audiência de conciliação e saneamento (fls.118), o Juiz franqueou às 



partes a possibilidade de realização do exame do DNA, no que não concordaram os dois 
primeiros Réus, por entender ilegal e inadmissível. 
  
 Se a prova fosse realizada, o que daria uma probabilidade de quase 100% da prova de 
filiação, desnecessária seria a análise da prova oral. Esta discordância do réu é mais um ponto 
a corroborar a afirmativa do Autor que Dona Ana é mãe de Manoel. 
  
 Resta, ainda, observar que foi o próprio Manoel Sousa, já com 18 anos de idade, quem 
declarou a filiação constante do assentamento do seu registro de nascimento. 
  
 Como bem opinou o Dr. Curador de Família, é até compreensível que tenha declarado 
que os pais fossem os padrinhos, uma vez que foi criado até aquela idade por eles. 
  
 No entanto, tal declaração não pode prevalecer, diante a prova dos autos e, ainda 
mais, no interesse em preservar a veracidade do registro público. 
  
 O reconhecimento tem como pressuposto de existência, antes mesmo que de 
validade, a declaração volitiva, a cujo respeito não pode pender a mínima dúvida da parte do 
Sr. Oficial Público incumbido do registro. 
  
 Se, apenas o registrando presta suas declarações, sem o consentimento ou presença 
das partes, sem poder algum de representação dos pais e os abrange no assento civil como 
genitores, segue-se, como lógica, que este registro não tem como ostentar validade ou 
qualquer eficácia, se for contestado. 
  
 Isto posto, acolho a promoção do Dr. Curador de Família que fica fazendo parte 
integrante desta sentença e julgo procedente o pedido inicial para declarar que — Ana 
Moreira de Souza é mãe de Manoel de Souza Lima e, em conseqüência anular o assento de 
nascimento de Manoel de Sousa Lima, constante do Livro 21, registro de fls.109v l10, sob o nº 
1913, lavrado na Comarca de Teresina, Estado do Piauí, em que consta como pai — Bernardo 
de Sousa Lima e como mãe — Rosa Pereira Lima. 
  
 Dos assentamentos do registro de nascimento de Manoel de Souza Lima passará a 
constar como mãe Ana Moreira de Souza e como avós paternos Raimundo de Souza Santos e 
Ana Moreira de Souza. 
  
 Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se mandado para averbação no 
Registro Civil competente, para que passe a constar do Registro de nascimento de Manoel de 
Sousa Lima — o nome de sua mãe — Ana Moreira de Souza, passando a ter o seguinte nome: 
Manoel Moreira de Souza e serão acrescentados os nomes dos avós maternos: Raimundo de 
Souza Santos e Ana Moreira de Souza 
  
 Condeno os demandados nas custas processuais e honorários de advogado que fixo 
em 20% do valor da causa. 
  
 P.R.I. 
  
 Rio de Janeiro, 27 de setembro 1998. 
  
 MARIA GLORIA CUIÑAS ALMEIDA - Juíza de Direito 
 


