
REGISTRO DE NASCIMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO. DUALIDADE. CANCELAMENTO DO 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL. PRINCÍPIO DA dignidade DA PESSOA HUMANA. 
  
 Ação de anulação de registro. Dualidade de registros. Segundo assento utilizado 
como fonte de identidade pessoal e com o reconhecimento da paternidade. Pai já falecido. 
Prevalência do segundo registro. Mãe biológica. Direito subjetivo de constar do registro. 
Retificação dos dados maternos para atingir a realidade dos fatos.  
 Provimento parcial dos recursos 
  
 Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 23802/02, em que são 
Apelantes, 1) Eracy de Magalhães, 2) Silvia Regina Queiroz / Regina de Magalhães Franco e 
Apelada Maria Augusta Queiroz.  
  
 Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível, em dar 
provimento parcial aos recursos, nos termos do voto do relator. Unânime. 
  
 Em exame, apelações do pólo passivo, em ação de anulação de registro de nascimento, 
contra a r. sentença de procedência, a f. 52/54. 
  
 Na inicial, aforada em 24.03.00 sob o patrocínio da douta Defensoria Pública expôs a 
autora: que, em 19.04.77, registrou a filha nascida em 14.09.75 com o nome de Silvia Regina 
Queiroz, sem o reconhecimento do pai, homem casado; que, em 1981, João Medeiros Franco, 
pai da menor, promoveu um segundo registro de nascimento, atribuindo a maternidade, 
todavia, à sua mulher Eracy de Magalhães; que João Medeiros Franco faleceu em 06.04.96; 
que a multiplicidade de assentos para o mesmo fim contraria o sistema de registros públicos 
vigente no Brasil, devendo um só prevalecer; por tais fundamentos, pede a nulidade do 
segundo registro em relação ao nome e à declaração da maternidade, com a conseqüente 
averbação, no primeiro registro, do nome do pai e dos avós paternos. 
  
 Contestação de Eracy de Magalhães 1ª ré, a f. 28/30, alegando que, em 1977, seu 
marido João Medeiros Franco chegou em casa com uma criança ao colo, dizendo ter-lhe sido 
entregue por uma desconhecida, dentro de um supermercado; que, algum tempo depois, ele 
revelou que a menor era fruto de uma aventura amorosa; que a 1ª ré, ainda assim, não a 
repudiou, criando-a como filha dando-lhe amor, educação e assistência, sem esconder que não 
era a mãe biológica; que, em 21.07.81, seu marido promoveu o registro de nascimento da 
menor, declarando como mãe a 1ª ré; que não se opôs, ao tomar conhecimento, por entender 
que a criança precisava de uma família; que esse registro permitiu à criança integrar-se na 
sociedade; que a ação não deveria prosperar, por ter a autora, mãe biológica, abandonado a 
filha quando esta tinha apenas ano e meio de idade, incidindo na perda do pátrio poder, 
conforme o art. 395 do Código Civil; que ela nunca procurou a filha, em 23 anos de sua 
existência, embora soubesse onde residia, e só apareceu agora, após o falecimento do pai; que 
não se percebe qual o interesse ou o benefício na anulação do registro que permitiu a 
formação moral e profissional da jovem, formada em publicidade, sendo nítido o retrocesso 
total em sua vida, se a ação prosperasse. 
  
 Contestação da filha, 2ª ré, a f. 31/32, aduzindo: que repudia o pedido da mãe 
biológica, por quem foi abandonada em tenra idade, não podendo considerá-la como 
verdadeira mãe; que seu pai, ao promover o segundo registro, há mais de 20 anos, ignorava a 
existência do primeiro e só agiu dessa forma porque a filha precisava comprovar a sua 
existência, estudar e levar uma vida normal perante a sociedade; que é inadmissível a 
pretensão de anular o registro com base no qual foi construída a identidade pessoal da 2ª ré, 
sendo irreparáveis os danos que decorreriam da perda de seu nome; que o vínculo existente 



entre a 1ª e a 2ª ré representa uma adoção plena e assim deveria ser considerado, 
prevalecendo o segundo registro sobre o primeiro. 
  
 Pronunciamento do órgão de execução do Ministério Público, a f. 49/50, pela 
procedência do pedido de anulação do segundo registro civil, extinguindo-se o processo sem 
exame do mérito quanto ao pedido de averbação da paternidade no primeiro registro, por 
ilegitimidade ativa da requerente. 
  
 Sentença a f. 52/54, julgando procedente o primeiro pedido, para declarar a nulidade 
do segundo assento de nascimento, e extinguindo o feito sem exame do mérito em relação ao 
segundo pedido. Sem notícia de publicação, o patrono das rés foi intimado em 10.05.02 (f. 
55/55vº), 
  
 Apelação da 1ª ré, a f. 56/58, tempestiva (prot. 17.05.02), preparada (f. 59), 
ressaltando a existência da adoção de fato. 
  
 Apelação da 2ª ré, a f. 60/62, tempestiva (prot. 17.05.02), preparada (f. 63), com 
ênfase em ter criado a sua personalidade com o nome do segundo registro, e pedindo a 
improcedência total ou, ao menos, o resguardo do direito ao uso do segundo registro, para 
minimizar os danos causados pela presente ação. 
  
 Contra-razões a f. 69/71, prestigiando a sentença, assim como o pronunciamento do 
órgão do Ministério Público, a f. 73/74, pelo desprovimento. 
  
VOTO 
  
 Trata-se de ação de anulação de registro de nascimento proposta pela apelada, tendo 
em vista que a 2ª apelante possui registros. 
  
 No primeiro registro (f.13), promovido pela apelada em 19.04.77, consta o nascimento 
de Silvia Regina Queiroz em 14.09.75, restando consignado aquela como mãe, além dos avós 
maternos correspondentes, não sendo mencionado, no entanto, o nome do pai dos avós 
paternos. 
  
 No segundo registro (f.14), promovido pelo pai João Medeiros Franco, em 21.07.81, 
consta o nascimento de Regina de Magalhães Franco no dia 14.09.75 restando mencionado o 
nome dos avós paternos e como mãe a 1ª apelante, além dos avós maternos correspondentes. 
  
 As provas dos autos demonstram, sem qualquer dúvida, que os dois registros referem-
se ao nascimento da 2ª apelante e a inexatidão do segundo assento ao incluir a 1ª apelante 
como sua mãe.  
  
 A 2ª apelante conta hoje com 27 anos e afirmou na contestação utilizar o segundo 
registro “como fonte de identidade pessoal”. 
  
 Assim sendo, a sentença não parece ser razoável ao entender por anular o segundo 
registro, pois este revela maior número (de dados corretos em relação ao primeiro, quais 
sejam, o nome do pai e dos avós paternos, o próprio nome pelo qual a 2ª apelante é conhecida 
e que consta em seus documentos.  
  



 Não resta dúvida que somente cabe um registro para cada nascimento. No entanto, 
não há que se falar em ser decretada a nulidade do assento posterior, pelo simples fato de ter 
sido o segundo registro. 
  
 Os princípios constitucionais que informam as regras de registro de nascimento, em 
especial o princípio da dignidade da pessoa humana, indicam que deve prevalecer o 
assentamento que preserve melhor os interesses da 2ª apelante, já que se trata de seu 
registro de nascimento. 
  
 O segundo registro, ao contrário do primeiro, contém os dados da filiação paterna e, 
resta comprovado nos autos o falecimento do pai da 2ª apelante no dia  
06/04/1996 (f.16). Neste ponto, importante ressaltar trecho do parecer da Procuradora de 
Justiça MARIJA YRECH RODRIGUES DE MOURA: 
  
 “Seria realmente um contra-senso que a jovem, criada e reconhecida pelo pai biológico 
fosse reverter a tal situação, obrigada a mover de novo a máquina para readquirir o status de 
filha.  
 No entanto, foi o que decretou a r. sentença apelada, contrariando, data venia, os 
princípios insculpidos na Constituição de 1988 e na legislação superveniente. Repugnando à 
consciência jurídica de nossos dias a noção de filhos de pais desconhecidos, o direito positivo 
brasileiro evoluiu para admitir o reconhecimento irrestrito dos filhos de relações 
extramatrimoniais e até incestuosas – possibilidade que inexistia ao tempo do nascimento 
focalizado nos autos. Note-se que os danos decorrentes da reversão ao estado de filha de pai 
desconhecido seriam não somente morais como materiais pois, como esclareceu a interessada 
a f. 62 (nº 6), tendo o pai falecido em 1996, ficaria afastada do inventário, deixando de receber 
a herança a que faz jus.” 
  
 Dessa forma, poder-se-ia concluir, desde já, que o segundo registro deve prevalecer 
sobre o primeiro. 
  
 Porém, há outro fato bastante relevante a ser considerado. A 2ª apelante sempre foi 
reconhecida em seu meio social e, pelo que se pode extrair dos autos, em todos os seus 
documentos, pelo nome de Regina de Magalhães Franco, o qual consta também do segundo 
assento. 
  
 Merece destaque, mais uma vez, em razão da clareza de entendimento apresentada, a 
manifestação da Procuradoria de Justiça quando, após consignar que o nome é um direito da 
personalidade, verifica que: 
  
 “Ora, revelando-se 27 anos depois do nascimento de uma pessoa que houve dualidade 
de registros, com nomes diferenciados, e não sendo obrigatória a anulação do registro 
posterior – como já decidiu o STF – o mais sensato e justo seria respeitar a vontade dessa 
pessoa, se já maior e capaz, permitindo-lhe optar pelo nome mais conveniente aos seus 
interesses. A 2ª apelante deseja continuar como Regina de Magalhães Franco, e parece-nos ter 
direito a esse nome, usado ininterruptamente desde a infância, não se podendo obrigá-la a ser 
Silvia Regina de Queiroz, nome que jamais usou, ...“ 
  
 Acrescente-se que a apelada, autora da presente ação, somente tem legítimo interesse 
moral no que concerne à inexatidão dos dados referentes à maternidade do segundo registro. 
  
 Dessa forma, verifica-se que os dados do assento posterior preservam melhor os 
interesses da segunda ré, pelo que deve ser anulado primeiro registro. 



  
 No entanto, embora se tenha deixado transparecer nos autos que a 2ª apelante não se 
opunha em ficar constando no assentamento da 1ª apelante como sua mãe, já que esta 
efetivamente a criou, além de ter sido apresentada, até a presente data, como sua mãe em 
seu meio social e, até mesmo, restar constando tal grau de parentesco nos documentos que é 
portadora, a apelada é realmente a mãe biológica da 2ª apelante, pelo que lhe assiste direito 
subjetivo de constar no registro de nascimento da mesma como tal. 
  
 Não cabe nesta ação, como quer a 1ª apelante, reconhecer a adoção de fato realizada 
por esta em favor da 2ª apelante para propiciar a constância dos dados em relação à 
maternidade mencionada no 2ª registro. 
  
 Dessa forma, é inevitável a anulação da declaração da maternidade constante do 2ª 
registro, por não retratar a realidade, devendo restar consignado o nome da apelada e dos 
avós maternos correspondentes. 
  
 Por esses motivos, dá-se parcialmente provimento aos recursos, para cancelar o 1ª 
registro e, no que concerne ao 2ª registro, alterar a declaração em relação aos dados 
maternos, sendo incluído o nome da apelada, Maria Augusta Queiroz, retificando, por 
conseqüência, os nomes dos avós maternos, assim como, estabelecer a sucumbência 
recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes os honorários 
e as despesas, de acordo com o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, ressalvado o 
disposto no artigo 12 da Lei 1060/50 em relação à parte autora. 
  
 Rio de Janeiro, 01 de abril de 2003. 
  
 Des. HUMBERTO DE MENDONÇA MANES – Presidente 
  
 Des. ANTONIO CÉSAR SIQUEIRA – Relator 
 


