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CIVIL –  Apelação  Cível  –  Ação  de
indenização por danos morais e materiais –
Improcedência  –  Responsabilidade  civil –
Ajuizamento de ação anulatória de registro
civil –  Abuso  de  direito  -  Inocorrência –
Exercício regular  de direito – Ausência de
ato  ilícito  –  Requisito  necessário  para  a
aferição  da  responsabilidade  civil  –
Sentença mantida -  Desprovimento. 

- Nos termos dos artigos 186, 187 e 927, do
Código Civil  de 2002, ao dever de reparar
impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo
causal  e  dano,  de  modo  que,  ausente  a
demonstração de um destes requisitos, não
há que falar em condenação, ressalvada a
hipótese  de  responsabilidade  objetiva,  na
qual prescindível a demonstração de culpa.

-  O ajuizamento de ação judicial, por si só,
não configura ato ilícito, sendo necessário
demonstrar a má-fé, ou seja, a intenção de
ofender  a  honra  subjetiva  da  parte
promovida.
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V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona, negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha
retro.

R E L A T Ó R I O

SANDRA  ALCÂNTARA  TAVARES
promoveu ação de  indenização por danos morais  e materiais, em face de
LUIZA MARIA DE FRANCA TAVARES sustentando, em síntese,  que é  filha
adotiva  do  falecido  Adailton  Tavares  da  Silva,  de  quem  a  promovida  era
companheira e que, após a morte do seu genitor, a ré ajuizou, na data de 10
de dezembro de 2003, ação anulatória do registro civil da autora questionando
a  sua  filiação,  aduzindo  ainda  que,  embora  o  pedido  tenha  sido  julgado
improcedente, sofreu intensos danos morais e materiais, estes no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), atinentes à contratação de advogado.

Pleiteou,  então,  a  condenação  da
demandada em indenização por danos morais e materiais.

Documentos às fls. 08/32.

Contestação às fls. 37/47.

O magistrado singular,  em  sentença
proferida às fls. 134/138, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de
que a demandada agiu no exercício regular de direito.

Irresignada,  a autora  interpôs apelação às
fls. 140/145, pleiteando a total reforma da sentença.

Contrarrazões, às fls. 149/150. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  -  alegando  inexistir  interesse  jurídico  do  Órgão
Ministerial - opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre
o mérito, às fls. 157/160.

É o suficiente a relatar. 

VOTO.
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Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

Trata-se de ação de indenização por danos
morais na qual a promovente, agora apelante, afirma que sofreu prejuízos na
ordem moral  e material,  em razão de  abuso de direito, uma vez que a ré,
agora apelada, ajuizou ação anulatória de registro civil em face da recorrente
questionando a sua filiação.

Na  sentença vergastada,  a  juíza  de  piso,
considerando que  a promovida agiu  no  exercício  regular  de direito,  julgou
improcedente o pedido inicial.

Pois bem. 

Como  cediço,  o  dever  de  indenizar
pressupõe a confluência de três requisitos, quais sejam: a prática de conduta
antijurídica,  comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o
nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.

E,  acerca  da  responsabilidade  civil,
importante registrar o que dispõe o Código Civil de 2002. Confira-se:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  e  causar  dano  a
outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,  comete  ato
ilícito.

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Neste  escólio  sobre  os  requisitos  da
responsabilidade civil, leciona CAIO MAIO DA SILVA PEREIRA1: 

“Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais:
a)  em  primeiro  lugar,  a  verificação  de  uma  conduta
antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao
direito,  por  comissão ou  omissão,  sem necessidade  de
indagar se houve ou não propósito de malfazer;
b)  em segundo lugar,  a  existência  de  dano,  tomada  a
expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja
este  de  ordem  material  ou  imaterial,  de  natureza
patrimonial ou não patrimonial;
c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de
causalidade entre uma e outro,  de forma a precisar-se

1 PEREIRA, Caio Maio da Silva. Instituições de Código Civil. Volume I, ed. Forense, p. 457.
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que o dano decorre de uma conduta antijurídica, ou, em
termos  negativos,  que  sem  a  verificação  do
comportamento contrário ao direito não teria havido o
atentado a bem jurídico”.

Da  transcrição  supramencionada,  conclui-
se que a possibilidade de se obter indenização está condicionada a violação
de direito por ato comissivo ou omissivo do agente infrator.

Na  espécie,  a  autora,  ora  apelante,  se
insurge  contra  ato  praticado  pela ré,  em  razão  de  ajuizamento  de  ação
anulatória de registro civil.

Ocorre que, o ajuizamento de ação judicial,
por si só, não configura ato ilícito, sendo necessário demonstrar a má-fé, ou
seja,  a  intenção  de  ofender  a  honra  subjetiva  da  parte  promovida  e,  na
hipótese  em  comento,  embora  se  considere  que  a  demanda  gerou
aborrecimentos à recorrente, não há comprovação de má-fé na propositura da
ação referida.

Como  bem  considerou  o  juiz  de  piso,
embora o art.  1.604,  do CC/02 preveja que ninguém pode vindicar estado
contrário ao que resulta do registro de nascimento, exceto comprovando erro
ou falsidade de registro,  sendo a adoção da autora  do tipo  “à brasileira”, a
jurisprudência  ainda  não  havia,  na  época  em a  ação  foi  proposta  (12  de
dezembro de 2003) a consciência jurídica da impossibilidade de anulação de
registro de paternidade socioafetivo.

Desse  modo,  a  apelada  agiu  de  fato  no
exercício  regular  de  seu  direito  de  ação,  o  qual,  como  se  sabe,  é
constitucionalmente garantido. 

No  mesmo  sentido,  jurisprudência  dos
tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INEXISTÊNCIA  DE  MÁ-FÉ  OU
ABUSO  DO  DIREITO  DE  AÇÃO.  Autora  narra  que
sofreu  danos  morais  porque  teve  Ação  de  Busca  e
Apreensão indevidamente proposta contra ela. Sentença
julga  improcedentes  seus  pedidos  ante  a  ausência  de
prova de lesão ao direito da personalidade. Recurso da
Autora  buscando  ser  compensada  por  danos
extrapatrimoniais,  que,  no  entanto,  não  ocorreram na
hipótese.  O  direito  de  Ação  não  gera  dano  moral
quando exercido sem dolo em prejudicar, como in casu.
RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ/RJ,
AC nº 00005061220128190208, Relª. Desª. Leila Maria
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Rodrigues  Pinto  de  Carvalho  e  Albuquerque,  DJe
09/09/2014). Destaquei.

Outra:

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO.
AJUIZAMENTO  INDEVIDO  DE  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO.  DANOS  MORAIS.  INOCORRÊNCIA.  
I  -  Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato
ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186
e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de
um destes requisitos não há que se falar em condenação,
ressalvada a hipótese  de responsabilidade objetiva,  na
qual  prescindível  a  demonstração  da  culpa.II  - O
ajuizamento de ação judicial,  por  si  só,  não acarreta
danos morais à parte ré. Ainda que a demanda tenha
sido proposta erroneamente, o demandado somente fará
jus à indenização se comprovados os danos advindos da
propositura  indevida  da  "actio".  (TJ/MG,  AC  nº
1043912005870/001,  Rel.  Des.  João  Câncio,  DJe
14/03/2016).

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 21 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator


	

