
AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HETERÓLOGA. DECADÊNCIA. 
IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO. 
         Direito de família. Ação negatória de paternidade. Decadência. Ação do marido para 
contestar a paternidade do filho nascido de sua mulher. Inaplicabilidade do prazo 
estabelecido no art. 178, § 3º do CCB. Imprescritibilidade da ação que visa o reconhecimento 
da inexistência da relação jurídica de paternidade. Aplicação dos mesmos princípios que 
orientam idêntica posição quanto à ação de investigação da paternidade. A ordem jurídica 
não deve se contentar com a verdade ficta, especialmente quando o conflito envolve as 
relações de família e de estado, devendo prevalecer a verdade real, não se justificando que 
nesses casos vigore o exíguo prazo da anacrônica e superada regra decadencial. Recurso ao 
qual se dá provimento para afastar a decadência e cassar a sentença que, com fundamento 
nela, extinguiu o processo com julgamento de mérito, determinando o retorno dos autos 
para o seu regular seguimento. 
         Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 25949/02, em que é 
Apelante José Cezar de Azevedo Munoz e Apelada Lais Mello de Azevedo Munoz.  
         Acordam os Desembargadores componentes da E. 10ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro em dar provimento ao recurso. 
         Decisão unânime. 
         Adota-se o relatório já lançado aos autos. 
         Cuida-se na espécie de ação negatória de paternidade, em que o autor, ora apelante 
alega que a ré, ora apelada, registrada como sua filha, na verdade biológica não o é, já que a 
sua concepção decorrera de inseminação artificial heteróloga, posto que é portador de 
Azoospermia; 
         Segundo o apelante, soube da condição de estéril anos antes da apelada ser concebida, o 
que mais tarde, em 1993, voltou a confirmar por novos exames; 
         Com o passar dos anos, o relacionamento entre ambos acabou por se deteriorar, 
chegando à ruptura total há vários anos. Assim, não haveria razão para continuar 
juridicamente ligado à apelada, a quem vem prestando alimentos, que a rigor seriam 
indevidos. 
         A sentença então acolhendo a tese de defesa da apelada, reconheceu a decadência do 
direito do apelante de impugnar a paternidade em relação a ela, com fundamento no art. 178 
§ 3º do CCB revogado. 
         Contudo, não ocorre, na hipótese, a decadência do direito do autor em ver declarada a 
inexistência do vínculo de parentesco entre ele e aquela que foi anteriormente reconhecida 
como sua filha legítima, ante a presunção advinda de sua relação de matrimônio mantida com 
a mãe da demandada. 
         Como bem acentuou o apelante, a orientação que tem predominado atualmente na 
jurisprudência de nosso Superior Tribunal de Justiça, é de que a ação negatória de 
paternidade, tal como a ação investigatória, é imprescritível, não se sujeitando aos prazos 
extintivos do art. 178 do CCB. 
         E com razão. Primeiramente por força do princípio da imprescritibilidade das ações de 
estado e das ações declaratórias, estas últimas que só devem ser extintas, pela falta de 
legítimo interesse de agir do autor, quando prescrita estiver a ação condenatória fundada na 
mesma relação jurídica, cuja declaração se pretende, ou quando já fechadas as portas da 
jurisdição pelo decurso do prazo decadencial de eventual pretensão constitutiva, positiva ou 
negativa, que decorra como resultado ou conseqüência da afirmação ou negação da relação 
jurídica questionada, o que não é o caso dos autos. 
         De outra parte, porque como lembrado com muita propriedade, transcrevo o lúcido voto 
da lavra do Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, proferido no Recurso Especial nº 146.548 – Goiás: 
         “Nos tempos atuais não se justifica que a contestação da paternidade, pelo marido, dos 
filhos nascidos de sua mulher, se restrinja às hipóteses do art. 340 do Código Civil, quando a 
ciência fornece métodos notavelmente seguros para verificar a existência do vínculo de 



filiação. Pelas especiais peculiaridades da espécie, admite-se a ação de paternidade, mesmo 
quando ultrapassado o prazo previsto no § 3º, do art. 178 do Código Civil.” 
         Sobre este aspecto, transcrevo trecho do alentado voto do Ministro EDUARDO RIBEIRO, 
lavrado no Recurso Especial nº 194.866 – Rio Grande do Sul, onde, marcando a transição para 
a atual posição, assinalava: 
         “Cumpre assinalar, inicialmente, o distinto quadro normativo em que hoje está inserida a 
disposição em exame. Não mais vigem diversas normas que, prestigiando a chamada família 
legítima, estabeleciam dificuldades para que fosse considerada em sua realidade fática e não 
apenas jurídica. A Constituição em vigor afastou a possibilidade de distinguir entre filhos 
havidos dentro ou fora do casamento. Reconheceu-se a união estável entre homem e mulher, 
merecedora de tratamento que a equipara, para maioria dos efeitos, ao casamento. Surgiu um 
novo sistema que dá ênfase à verdade, ao que efetivamente ocorre nas relações humanas e 
não a uma ficção criada pelo direito. A família passa a ser encarada como existe, como algo 
normal, e não criação das leis. Às normas, velhas de oito décadas, mister se dê um novo 
sentido. 
         O questionado prazo decadencial justificava-se no contexto social e jurídico em que 
inserido. Limitadas as hipóteses de contestação da paternidade ao constante do art. 340 do 
Código Civil, não havia razão para tolerar-se a delonga do marido em contestar a paternidade. 
Com efeito, se não coabitava com a mulher ou era absolutamente impotente, não seria dado 
ter dúvida alguma de que a paternidade não lhe poderia ser atribuída. E essa certeza não 
começava com o nascimento, mas a partir do momento em que soubesse da gravidez da 
mulher. O prazo de dois meses era perfeitamente suficiente para que propusesse a ação e 
inconveniente que se prolongasse, fazendo perdurar situação que poderia ser fonte de 
constrangimentos. 
         Admitindo-se, como acima admiti, que inaceitável se persista em afastar o uso de seguros 
métodos científicos, atualmente disponíveis para afirmar ou negar a paternidade, a situação se 
modifica radicalmente. Ainda convivendo com a mulher, com ela tendo relações sexuais, será 
ensejado ao marido demonstrar que não é seu o filho dela. Muitíssimo explicável, entretanto, 
que ignore tal circunstância, supondo que sua a paternidade. Exigir-lhe que proponha desde 
logo a ação consistirá em alguma coisa de inteiramente irreal. Algo que se choca com a própria 
razão de ser dos prazos de decadência e prescrição, que supõem a inação do titular do direito, 
deixando de agir quando o poderia fazer. 
         Ter-se como aplicável o disposto no art. 178, 3º, em sua literalidade, significará o 
esvaziamento da construção jurisprudencial, ampliativa do que se contém no art. 340. 
Teoricamente, o marido terá alargada a possibilidade de contestar a paternidade; na prática, 
dificilmente escapará do prazo de decadência”. 
         Neste voto, admitia-se a aplicabilidade, do prazo legal, mas fixava-se como termo inicial 
de sua contagem a data em que o marido dispusesse de elementos seguros para supor não ser 
o pai de filho de sua esposa. 
         Contudo, fundado nas mesmas razões, evoluiu o entendimento ali manifestado de forma 
ainda tímida, para se estabelecer, finalmente, a imprescritibilidade da ação negatória de 
paternidade. 
         Não se está aqui, por certo, pregando a possibilidade de o julgador deixar de aplicar as 
leis, mas apenas defendendo uma interpretação das normas jurídicas, consentânea com os 
dias atuais. 
         É inegável que, em certo momento, será impositivo ao intérprete compatibilizar a lei com 
a realidade, especialmente quando a norma jurídica se encontrar envelhecida e superada. 
         Nesse momento, a lei deverá ser ajustada às necessidades e exigências da sociedade, 
através de um processo de integração e de sistematização, com base nos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 



         Portanto, não se justifica, nem é razoável, por não se compadecer com a realidade viva, 
que se considere aplicável à hipótese, em exame, o exíguo prazo decadencial na lei civil, após 
os avanços obtidos pela sociedade e pelo próprio mundo jurídico. 
         Daí, a posição avançada e corajosa tomada pelo voto do Ministro ASFOR ROCHA, já 
mencionado, onde sentencia aquele julgador: 
         “Ora, depois de a jurisprudência ter alargado as causas para se contestar a paternidade 
para além daquelas estabelecidas pelo art. 340 do Código Civil; se o filho pode investigar a 
paternidade sem a limitação de nenhum prazo, que também não obstaculiza a ação de 
anulação de registro, que é o efeito de que a ação negatória de paternidade, quando 
procedente, é a causa, não vejo nenhuma razão para deixar de ajustar o regramento legal aos 
fatos da realidade atual, até porque, como alerta o dito popular que, como todo dito popular, 
acumula a sabedoria dos séculos, o marido é o último a saber”. 
         Veja-se que não se justifica fechar as portas ao autor para ação que visa declarar a 
inexistência do vínculo com o réu, se a ele estaria assegurado o direito de reivindicar a 
nulidade do registro de nascimento de seu filho, por não corresponder à realidade dos fatos. 
         A ordem jurídica não deve se contentar com a verdade ficta, especialmente quando o 
conflito envolve as relações de família e de estado, devendo prevalecer a verdade real que 
deve ser buscada por todos os meios, não se justificando que, nesses casos, vigore o exíguo 
prazo da anacrônica e superada regra decadencial. 
         Por outro lado, como ressalta o Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, por ocasião do mesmo 
julgamento, há de se analisar a questão sob o plano da igualdade em que se colocam o filho 
investigante e o pai que nega a paternidade, principalmente a partir da Carta de 1988, não se 
podendo situar estes dois valores em planos diferentes, pois ambos emanam do respeito que 
se deve à dignidade da pessoa humana, do qual decorre o direito de a pessoa saber quem são 
seus pais e quais são seus filhos. 
         Deste modo, estabelecido que não há restrição temporal para a investigação de 
paternidade, é inafastável a conclusão de que também inexiste limite de tempo para a 
investigação da filiação, ainda que esta consista na negatória de paternidade derivada do 
registro civil e aceita como presunção decorrente do casamento. 
         Nem se alegue que a regra do art. 178, § 3º, existe em defesa da família legítima, pois, no 
caso em exame, esta não mais persiste, já se encontrando desfeita a união do casal. 
         De observar-se que a ação de que se trata – negatória da paternidade – enquadra-se no 
rol das denominadas ações de estado, sendo certo de que tais ações fogem à regra 
prescricional do sistema. 
         ORLANDO GOMES define o estado – status – de uma pessoa, como sendo a posição 
jurídica da qual deriva um conjunto de direitos e obrigações, afirmando que todo indivíduo 
tem direito a determinado estado. Assevera o jurista baiano: 
         “No status familiae existem duas posições distintas: o estado de cônjuge e o estado de 
filho. 
         O estado de filho varia segundo a fonte da filiação. Em grandes linhas, divide-se em status 
de filho legítimo e de ilegítimo, conforme a filiação resultante de casamento, ou não”. 
         LUIZ EDSON FACHIN, por sua vez, entende ter caráter decadencial o prazo estabelecido 
para a ação negatória de paternidade: 
         “Os prazos para a propositura dessa ação são exíguos. Tratam-se de prazos decadenciais 
previstos pelo art. 178, parágrafos 3º e 4º, inciso I, do Código Civil” (grifos nossos) 
         A ação negatória de paternidade é ação de estado, em sua acepção negativa, como bem 
assevera LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, comentando o Código Civil lusitano: 
         “A ação de contestação de estado é aquela em que os adversários dum filho lhe negam o 
seu estado de filho legítimo que ele possui. Esta ação pode ter por objeto um dos três 
elementos do estado de filho legítimo; donde resulta haver três ações diversas: ação de 
negação de paternidade, ação de contestação de legitimidade e ação de contestação de 
maternidade. 



         As denominadas ações de estado, assim, estão distantes do alcance dos prazos 
prescricionais, relacionados que sejam com o estado civil ou com a filiação de um determinado 
indivíduo. 
         De igual forma, a prescrição não chega a atingir os consagrados direitos da personalidade. 
Realmente, aquelas prerrogativas inatas e constitucionais, assim entendidas como o conjunto 
de bens que integram a personalidade do ser humano, tais como: a vida, a integridade física, o 
corpo, as partes separadas do corpo, a imagem, a voz, a liberdade, a intimidade, o segredo e 
outros, estão imunes à incidência da prescrição, quando se trata de sua defesa na esfera 
jurídica. 
         Em brilhante trabalho, CARLOS ALBERTO BITTAR afirma o caráter imprescritível destes 
direitos especiais, como se observa: 
         “Daí, são, de início, direitos intransmissíveis e indispensáveis, restringindo-se à pessoa do 
titular e manifestando-se desde o nascimento (Código Civil, art. 4º). Constituem direitos inatos 
(originários), absolutos, extra-patrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, 
vitalícios, necessários e oponíveis erga omnes, como tem assentado a melhor doutrina.” (grifos 
nossos) 
         GUSTAVO TEPEDINO refere-se à existência de três obstáculos, fixados pela legislação, 
para a quebra da presunção de paternidade, referindo-se à ação negatória: a) quanto à 
legitimidade para a propositura da ação; b) quanto ao exíguo prazo; e c) quanto à causa 
petendi taxativamente enumerada. Assim se refere ao exíguo prazo decadencial: 
         “O segundo obstáculo diz com o prazo decadencial fixado para a propositura: dois meses 
contados do nascimento, se o marido era presente, ou três meses se o marido encontrava-se 
ausente ou se lhe ocultaram o nascimento, contando-se o prazo a partir de seu retorno ou da 
ciência do fato (art. 178, § 3º e 4º, I, Código Civil) “. 
         E conclui este autor: 
         “Tais obstáculos hão de ser revistados à luz da isonomia constitucional e da legislação 
especial, que mitigam o rigor da presunção, autorizando o filho, representado pela mãe, ou em 
nome próprio, após atingir a maioridade, a propor contestação”. 
         Manifestamos nossa concordância com relação ao ponto de vista deste autor em face da 
necessária crítica não somente quanto ao exíguo prazo, estabelecido pelo legislador para este 
tipo de ação, mas também quanto à exclusividade da legitimação ativa, atinente à pessoa do 
marido. 
         A imprescritibilidade da ação negatória, por seu turno, é abordada por BERTOLDO 
MATEUS DE OLIVEIRA FILHO, a saber: 
         “Vale observar que a ação tendente a negar a filiação, ainda que decorrente do 
casamento, vem sendo recepcionada como imprescritível na jurisprudência.” (grifos nossos) 
         Temos assim por derradeiro, que a posição mais atual e sistemática traz a proposição de 
que a ação negatória de paternidade, inserida no âmbito das ações de estado, tem natureza 
imprescritível. 
         Desta feita, a desconstituição da paternidade biológica – que requer ação específica, 
munida de um conjunto probatório fortalecido deveria ter o mesmo tratamento prescricional 
dispensado à ação investigatória, sendo ambas ações de estado, vinculadas à filiação. 
         Assim decidiu o Tribunal de Justiça paulistano, reconhecendo a imprescritibilidade desta 
ação em estudo: 
         “Prescrição. Negatória de paternidade. Retificação do assento de nascimento. 
Ajuizamento por quem registrou o menor, imputando-se a condição de pai, embora ciente da 
falsidade da declaração. Irrelevância. Imprescritibilidade tal qual a ação de investigação de 
paternidade. Súmula 149 do Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido. Voto vencido.” 
(TJSP – 1ª Câm. Cív. Ap.Cível 90.330 – 1, Rel. Des. LUÍS DE MACEDO em 24-04-90). 
         Neste elogiável relatório, o eminente Desembargador faz mencionar, didaticamente, a 
necessidade de tratamento igualitário entre esta demanda e a ação investigatória:  



         “(...) Pouco importa a definição que se queira dar às circunstâncias que levaram os 
interessados a fazer a declaração que se diz falsa; o que cumpre destacar é que tal qual a ação 
de investigação de paternidade, que é imprescritível (Súmula 149 do STF), também o é a 
negatória de paternidade.” 
         Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso, para afastar-se a decadência, 
cassando a sentença recorrida, retornando os autos ao juízo de origem, para o seu regular 
processamento, com o deferimento das provas, inclusive o indispensável exame de DNA. 
         Des. SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA – Presidente  
         Des. JOSÉ CARLOS VARANDA – relator 
 


