
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000259-12.2014.815.0551
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Diego Estefhany Carneiro Pinheiro Dantas
ADVOGADA : Wildma Micheline da Câmara Ribeiro (OAB/PB: 11.908)
APELADO : Hilton Pinheiro Dantas
ADVOGADO : João Barboza Meira Júnior (OAB/PB: 11.823)
ORIGEM : Juízo da Comarca de Remígio
JUÍZA : Juliana Dantas de Almeida

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ABANDONO AFETIVO.  PRAZO PRESCRICIONAL
DA  PRETENSÃO  DE  REPARAÇÃO  CIVIL
INICIADO  COM  A AQUISIÇÃO  DA MAIORIDADE
PELO  AUTOR.  PRETENSÃO  EXTINTA.
PRECEDENTES DO STJ. DISPENSABILIDADE DE
PRÉVIO  REGISTRO  CIVIL  OU  DE
RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PATERNIDADE
PARA  CARACTERIZAÇÃO  DO  ABANDONO
AFETIVO.  NATUREZA  DECLARATÓRIA  DA
SENTENÇA  PROLATADA  NA  AÇÃO  DE
INVESTIGAÇÃO. PATERNIDADE CONHECIDA DO
AUTOR  DESDE  A  INFÂNCIA.  PRAZO
PRESCRICIONAL  DA  PRETENSÃO  DE
REPARAÇÃO CIVIL INICIADO COM A AQUISIÇÃO
DA MAIORIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3.º,
V,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL.
PRETENSÃO  EXTINTA.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO
PELA  PRESCRIÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO

- A inclusão do nome do genitor no registro civil de
nascimento  do  filho  ou  o  prévio  reconhecimento
judicial  da  paternidade  não  é  um  dos  requisitos
necessários para configuração da responsabilidade
civil.

-  A  ausência  de  reconhecimento  voluntário  da
paternidade pelo suposto pai,  a  depender do caso
concreto,  pode  significar  um  dos  elementos
caracterizadores  do  abandono  afetivo,  pelo  que  a
declaração da paternidade por Sentença não é óbice
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ao  pleito  indenizatório  nem  deve  ser  considerada
termo inicial do prazo prescricional.

-  O  Apelante  alegou  que  sempre  soube  que  o
Apelado era seu pai, ou seja, não foi a Sentença que
tornou conhecida a condição do Apelado de pai do
Apelante  e,  portanto,  não  foi  o  reconhecimento
judicial que fez surgir a pretensão indenizatória em
análise.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 169. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Diego  Stefhanny

Carneiro Pinheiro Dantas, irresignado com a Sentença proferida pelo Juízo da

da Comarca de Remígio, fls. 108/111, nos autos da Ação de Indenização por

danos materiais e morais em razão de abandono afetivo, ajuizada contra Hilton

Pinheiro Dantas, ora Apelado, que julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, fls. 115/123, o Apelante aduz que apesar de o

reconhecimento parental  com o Apelado ter ocorrido apenas na via judicial,

este sempre soube que era seu Pai, tendo sempre o renegado, nunca tendo

colaborado  com sua  formação  humana,  seja  de  forma  material  ou  afetiva.

Acrescenta,  ainda,  que  sua  situação  social  desfavorável  lhe  causou  dor  e

sofrimento, ante o fato de que os filhos reconhecidos pelo Apelado sempre

tiveram vida privilegiada, ao contrário do Apelante, que sempre foi discriminado

pelo pai. 

Contrarrazões,  fls.  128/143,  aduzindo,  preliminarmente,  a

prescrição da pretensão autoral,  e  no  mérito  pugna pelo  desprovimento  do

Recurso. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em

parecer, opinou pelo acolhimento da preliminar de prescrição, fls. 160/165.
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É o relatório.

VOTO

O Recorrente, sustenta que a hipótese é de abandono afetivo,

porque o Apelado, seu pai, sabia da sua existência e manteve postura omissa.

Da Preliminar de Prescrição

O  Recorrido,  em  contrarrazões,  sustentou  a  existência  de

prescrição, considerando o fato de que o Apelante completou 18 anos no dia 22

de agosto  de 2010,  quando,  em tese,  a  prescrição ocorreria  no  dia  22  de

agosto de 2013, nos moldes do art. 206, § 3.º, V do CC, tendo a presente Ação

sido ajuizada no dia 21 de fevereiro de 2014.

A matéria  não  é  nova  e  já  foi  decidida,  em  mais  de  uma

oportunidade, por diversos Órgãos Fracionários desta Corte, inclusive por esta

Primeira Câmara Cível, nos seguintes termos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  DE
PATERNIDADE  COM  DANOS  MORAIS.  ABANDONO
AFETIVO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA~ IRRESIGNAÇÃO.
DANO  MORAL  INDEVIDO.  MAIORIDADE.  PRESCRIÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  NOS  DEMAIS  PONTOS.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO . . É tempestivo o recurso interposto no
prazo de quinze dias, contados da juntada da carta precatória
cumprida aos autos do processo. Preliminar recursal rejeitada. -
O poder familiar cessa quando da ocorrência da maioridade do
filho,  de modo que as indenizações de ordem moral  devem
circunscrever a este período, razão esta que a prescrição para
pretender indenizações por abandono afetivo, começa a contar
i,  da  maioridade;  Prescrição  reconhecida.  -  Restando
comprovada  a  paternidade  alegada,  através  de  provas
carreadas aos autos, a manutenção da sentença, neste ponto,
é medida que se impõe.- Provimento Parcial do Recurso (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00047137220088150251,  1ª  Câmara  cível,  Relator  Des
Leandro dos Santos , j. em 18-02-2014) 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  PATERNIDADE  CONFIRMADA  PELO
LAUDO DO EXAME PERICIAL DE DNA. IMPOSSIBILIDADE
DE CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO AFETIVO ANTES DO
RECONHECIMENTO  DA  PATERNIDADE.  DESCABIMENTO
DE  INDENIZAÇÃO.  PRAZO  PRESCRICIONAL  DA
PRETENSÃO  DE  REPARAÇÃO  CIVIL  INICIADO  COM  A
AQUISIÇÃO DA MAIORIDADE PELO AUTOR.  PRETENSÃO
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EXTINTA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS
DECORRENTES DE ABANDONO AFETIVO. PRECEDENTES
DO STJ. DISPENSABILIDADE DE PRÉVIO REGISTRO CIVIL
OU  DE  RECONHECIMENTO  JUDICIAL  DA PATERNIDADE
PARA  CARACTERIZAÇÃO  DO  ABANDONO  AFETIVO.
NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA PROLATADA NA
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. PATERNIDADE CONHECIDA DO
AUTOR DESDE A INFÂNCIA.  PRAZO PRESCRICIONAL DA
PRETENSÃO  DE  REPARAÇÃO  CIVIL  INICIADO  COM  A
AQUISIÇÃO DA MAIORIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 206, §
3.º,  V,  C/C  ART.  2.028,  AMBOS  DO  CÓDIGO  CIVIL.
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  PRETENSÃO  EXTINTA.
SEGUIMENTO NEGADO. 1. O abandono afetivo decorrente da
omissão  do  genitor  no  dever  de  cuidar  da  prole  constitui
elemento suficiente para caracterizar dano moral. Precedentes
da  Terceira  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  2.  A
ausência do nome do pai ou da mãe no registro de nascimento
do autor ou a ausência de prévio reconhecimento judicial da
paternidade  não  constitui  óbice  ao  reconhecimento  do
abandono afetivo, notadamente diante da natureza declaratória
d  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00288066720138150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 18-01-
2016) 

A  Terceira  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no

julgamento do REsp nº  1.159.242/SP1,  de relatoria  da Min.  Nancy Andrighi,

firmou o entendimento de que o abandono afetivo decorrente da omissão do

pai ou da mãe no dever de cuidar da prole constitui elemento suficiente para

caracterizar dano moral compensável.

Isso  porque  o  cuidado,  como  valor  jurídico  objetivo,  está

incorporado  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  consoante  art.  2272 da

Constituição  da  República,  cujo  descumprimento  implica  na  ocorrência  de

ilicitude civil.

1 CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  FAMÍLIA.  ABANDONO  AFETIVO.  COMPENSAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
POSSIBILIDADE.  1.  Inexistem restrições legais  à aplicação das  regras  concernentes  à responsabilidade civil  e  o
consequente  dever  de indenizar/compensar  no Direito  de Família.  2.  O cuidado como valor  jurídico  objetivo  está
incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam
suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da
prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o
non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia –
de cuidado – importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação
por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno
cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além
do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada
formação psicológica e inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda,
fatores atenuantes – por  demandarem revolvimento de matéria fática – não podem ser  objeto de reavaliação na
estreita via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.
7.  Recurso  especial  parcialmente  provido  (STJ,  REsp  1159242/SP,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012).

2 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e  comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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A responsabilidade  civil,  em  casos  como  o  presente,  ainda

segundo a Terceira Turma do STJ, tem como elementos a conduta omissiva ou

comissiva do pai ou da mãe em relação ao dever jurídico de convivência com o

filho  (ato  ilícito),  o  trauma  psicológico  sofrido  (dano  à  personalidade)  e,

sobretudo, o nexo causal  entre o ato ilícito e o dano, conforme art.  186 do

Código Civil, verbis:

CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  FAMÍLIA.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  ABANDONO  AFETIVO.  OFENSA AO  ART.
535  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  ALEGADA OCORRÊNCIA
DO  DESCUMPRIMENTO  DO  DEVER  DE  CUIDADO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA
CONFIGURAÇÃO  DO  NEXO  CAUSAL.  APLICAÇÃO  DA
TEORIA  DO  DANO  DIRETO  E  IMEDIATO.
PREQUESTIONAMENTO  INEXISTENTE  NO  QUE  TANGE
AOS  ACORDOS  E  CONVENÇÕES  INTERNACIONAIS.
INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  Nº.s  282  E  235  DO  STF.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO  CARACTERIZADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. […] 2. Considerando a
complexidade dos temas que envolvem as relações familiares
e  que  a  configuração  de  dano  moral  em  hipóteses  de  tal
natureza é situação excepcionalíssima, que somente deve ser
admitida  em  ocasião  de  efetivo  excesso  nas  relações
familiares, recomenda-se uma análise responsável e prudente
pelo  magistrado  dos  requisitos  autorizadores  da
responsabilidade civil, principalmente no caso de alegação de
abandono afetivo de filho, fazendo-se necessário examinar as
circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar se houve
a quebra do dever jurídico de convivência familiar, de modo a
evitar que o Poder Judiciário seja transformado numa indústria
indenizatória. 3. Para que se configure a responsabilidade civil,
no  caso,  subjetiva,  deve  ficar  devidamente  comprovada  a
conduta omissiva ou comissiva do pai  em relação ao dever
jurídico  de  convivência  com  o  filho  (ato  ilícito),  o  trauma
psicológico  sofrido  (dano  a  personalidade),  e,  sobretudo,  o
nexo causal entre o ato ilícito e o dano, nos termos do art. 186
do CC/2002.  Considerando  a  dificuldade  de  se  visualizar  a
forma como se caracteriza o ato ilícito passível de indenização,
notadamente  na  hipótese  de  abandono  afetivo,  todos  os
elementos devem estar claro e conectados. […] (STJ, REsp
1557978/DF,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 17/11/2015).

A inclusão do nome do genitor no registro civil de nascimento

do filho  ou  o  prévio  reconhecimento  judicial  da  paternidade  não  é  um dos

requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil.

A ausência de reconhecimento voluntário da paternidade pelo

suposto pai, a depender do caso concreto, pode significar um dos elementos

caracterizadores do abandono afetivo, pelo que a declaração da paternidade

por sentença não é óbice ao pleito indenizatório nem deve ser considerada

termo inicial do prazo prescricional.
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A Sentença prolatada na Ação de Investigação de Paternidade

tem natureza declaratória  e  produz efeitos  ex tunc,  o  que significa que ela

apenas declara o fato preexistente da paternidade, afastando a existência de

controvérsia,  e  apesar  de  se  tratar  de  questão  prejudicial  ao  pleito

indenizatório, a imprescritibilidade da Ação de Investigação de Paternidade a

ele não se estende.

O Apelante alegou que sempre soube que o Apelado era seu

pai, ou seja, não foi a Sentença que tornou conhecida a condição do Apelado

de pai do Apelante e, portanto, não foi o reconhecimento judicial que fez surgir

a pretensão indenizatória em análise.

Deste  modo,  a  pretensão  indenizatória  do  Apelante  foi

alcançada pela prescrição, que ocorreu no dia 23 de agosto de 2013, tendo a

presente  Ação  sido  protocolizada  em  21  de  fevereiro  de  2014,  é  forçoso

reconhecer a prescrição da pretensão autoral nos termos do art. 206, § 3.º, V

do Código Civil. 

Isto posto,  DESPROVEJO o Recurso,  e extingo o processo

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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