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Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028516-38.2009.815.2001
ORIGEM: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de João Pessoa
PROCURADOR: Adelmar Azevedo Regis
APELADA: Joscileide Ferreira de Lira
ADVOGADA: Núbia Soares de Lima Goes

APELAÇÃO  CÍVEL.  1) PROPOSITURA  INDEVIDA  DE
EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. 2) VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DENTRO DO PADRÃO ADOTADO
PELO STJ. MANUTENÇÃO. 3) RECURSO DESPROVIDO.

1. “O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor
já  quitado  ou  débito  cuja  inexistência  deveria  ser  de
conhecimento  da  Fazenda  Pública  por  si  só  faz  presumir  a
ocorrência  de  dano  moral  (dano  moral  in  re  ipsa).  A
caracterização do dano moral em casos tais prescinde da prova
da  ocorrência  de  abalo  psicológico  relevante.  Precedentes:
AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe  3.5.2010;  REsp  773.470/PR,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Eliana
Calmon, DJ 2.3.2007.” (REsp 1139492/PB, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
08/02/2011, DJe 16/02/2011).
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2.  “Tratando  de  inscrição  indevida  em  bancos  de  dados
desabonadores,  o  STJ  entende  ser  possível  a  fixação  de
indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários
mínimos. Mutatis mutandis, tal entendimento deve ser aplicado
no caso dos autos, em que houve execução fiscal decorrente de
inscrição  indevida  na  dívida  ativa”.  (AgRg  no  AgRg  no  Ag
1389717/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013).

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
apelo.

JOSCILEIDE FERREIRA DE LIRA ajuizou ação de indenização
por  danos  morais  contra  o  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA,  sob  o
argumento de que teve intentada contra si execução fiscal, quando já teria
havido a quitação do tributo cobrado no referido processo.

O Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital
condenou o ente público ao pagamento de indenização por dano moral,
no valor de R$ 5.000,00, o que fez por meio de sentença assim ementada:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DO
DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELO FISCO
MUNICIPAL  –  AJUIZAMENTO  INDEVIDO  DE  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO
FISCAL  –  DISTRIBUIÇÃO  DA  AÇÃO  APÓS  O  PAGAMENTO  DO
TRIBUTO – IPTU – NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
PREJUÍZO MANIFESTO AO PATRIMÔNIO MORAL DA PARTE AUTORA
–  DEVER  DE  INDENIZAR  –  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
ESTADO – REGRA DO ARTIGO 37, §6º DA CF – PROCEDENTE EM
PARTE.
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-  A Constituição Federal  prevê que as pessoas jurídicas  de direito
público  e  as  de  direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,
causarem  a  terceiros,  assegurado  o  direito  de  regresso  contra  o
responsável, nos casos de dolo ou culpa (artigo 37, parágrafo 6º).
(sic, f. 64).

Teses recursais: (a) inexistência de dano moral, já que não teria
havido qualquer abalo moral decorrente da propositura da execução fiscal,
mormente  quando  a  autora  não  teve  bem  algum  penhorado;  (b)
minoração  do  valor  da  indenização,  em  caso  de  manutenção  da
condenação (f. 70/74).

Contrarrazões  às  f.  80/86,  por  meio  das  quais  a  recorrida
propugna a incolumidade da decisão vergastada.

Parecer da Procuradoria de Justiça sem manifestação meritória
(f. 91/95).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                   Relator

O Município de João Pessoa propôs execução fiscal quando o
crédito  tributário,  de  que o  ente  público  se  dizia  titular,  já  havia  sido
devidamente  adimplido  pela  recorrida,  como  demonstra  trecho  da
sentença, in verbis:

De  acordo  com  o  acervo  probatório,  vê-se  que  a  dívida  descrita
nestes  autos  se  refere  ao  IPTU  do  ano  de  2005,  CDA  nº
2006/230861,  do  imóvel  apartamento,  sob  o  nº  202,  no  Edifício
Residencial “Maison des Princes”, situado na Avenida Severino Massa
Spinelli, 381, Tambaú, nesta Capital.

Ocorre  que  o  mencionado  débito  foi  devidamente  quitado  em
30/07/2007 (fls. 10), enquanto que a ação de execução fiscal relativa
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ao mencionado débito foi distribuída em 18/10/2007 (fls. 20).

O Município de João Pessoa ajuizou ação de execução fiscal contra a
autora  (fls.  17),  quando o débito já  se encontrava quitado há 02
meses  e  18  dias.  Tempo  suficiente  para  que  a  Administração
Municipal  procedesse  a  baixa  nos  sistemas  de  cobrança,  evitando
constrangimentos desnecessários. (sic, f. 66).

Consoante dispõe a jurisprudência pátria, inclusive do Superior
Tribunal de Justiça, a propositura indevida de execução fiscal caracteriza
dano moral, tal como expõem os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC.  INOCORRÊNCIA.  EXECUÇÃO  FISCAL  INDEVIDA.  PRESUNÇÃO
DE  DANO  MORAL  (DANO  MORAL  IN  RE  IPSA).  POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DE  ABALO  PSICOLÓGICO
RELEVANTE.

1.  Ausente a violação ao artigo 535,  inciso II,  do CPC,  quando a
Corte de origem aprecia a demanda com fundamentação suficiente.

2. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor
já  quitado  ou  débito  cuja  inexistência  deveria  ser  de
conhecimento da Fazenda Pública por si  só faz presumir a
ocorrência  de  dano  moral  (dano  moral  in  re  ipsa).  A
caracterização  do  dano  moral  em  casos  tais  prescinde  da
prova  da  ocorrência  de  abalo  psicológico  relevante.
Precedentes: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2ª Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2ª Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 2.3.2007.

3.  No  caso  dos  autos,  a  Corte  de  origem  expressamente  se
manifestou  no  sentido  de  reconhecer  o  dano  moral
independentemente da comprovação do abalo psicológico sofrido, o
que acompanha a jurisprudência deste STJ.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1139492/PB, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/02/2011, DJe 16/02/2011).
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TRIBUTÁRIO  E  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL
INDEVIDA.  DANOS  MORAIS.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO
CONCRETO.  VERBA HONORÁRIA.  ADEQUAÇÃO.  A jurisprudência
tem proposto a ocorrência de danos morais in re ipsa, como
consequência  automática  do  ajuizamento  indevido  de
execução  fiscal,  qualificação  esta  inerente  à  duplicidade  de
cobrança de IPTU. Dano extrapatrimonial mais evidente quando dos
autos  resulta  a  existência  de  circunstâncias  específicas,
demonstrando ter sido afetada a própria dignidade do contribuinte,
levando  a  que  se  reconheça  a  ocorrência  dos  danos
extrapatrimoniais. Afigura-se ajustada à hipótese dos autos, em que
a soma indenizatória não se afigura elevada, o percentual de 10%
adotado pela  sentença  relativamente  à  verba  honorária. (TJ-RS -
AC:  70060099009  RS,  Relator:  Armínio  José  Abreu  Lima  da
Rosa,  Data  de  Julgamento:  13/08/2014,  Vigésima  Primeira
Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia
19/08/2014).

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  MUNICÍPIO  DE
PALMARES  DO  SUL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  COBRANÇA  INDEVIDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO.
RESPONSABILIDADE.  O ajuizamento equivocado de execução
fiscal cobrando dívida tributária gera o dever de indenizar.
Trata-se do chamado dano moral  in re ipsa.  Indenização mantida,
pois fixada de acordo com os parâmetros utilizados por esta Câmara
Cível  em  situações  análogas.  Ausente  prova  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, disposição do art. 333,
II,  do  CPC,  ônus que cabia ao demandado. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70059383414 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de
Julgamento:  28/05/2014,  Quinta  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014).

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  COBRANÇA
INDEVIDA. DANO MORAL. 1. O ajuizamento indevido, pelo CREMERJ,
de execução fiscal em face da autora, visando à cobrança de débito
inexistente  a  título  de  anuidade,  configura  ilícito  passível  de
responsabilização.  2. O ajuizamento de execução fiscal para a
cobrança  de  valor  já  quitado  ou  débito  cuja  inexistência
deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública, por si só,
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faz presumir a ocorrência do dano moral (dano moral  in re
ipsa).  A  caracterização  do  dano  moral  em  casos  tais
prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico (STJ,
REsp nº 1.139.492/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques,  DJe  16/02/2011). Além  disso,  a  existência  de  uma
execução  fiscal  em face  da  autora  criou  embaraços  à  locação  de
imóvel  em que  instalou  o  seu  consultório  médico,  em virtude  da
desconfiança gerada no locador em relação à idoneidade creditícia da
autora.  3.  Considerando  a  gravidade  da  lesão  (ajuizamento  de
execução  fiscal  visando  à  cobrança  de  dívida  inexistente),  o
embaraço  à  locação,  e  a  situação  econômica  da  vítima,  deve  ser
arbitrado  como  quantum  indenizatório  o  valor  de  R$  15.000,00
(quinze  mil  reais),  que  efetivamente  concilia  a  pretensão
compensatória com o princípio do não enriquecimento sem causa. 4.
Apelação  provida.  (TRF-2  -  AC:  200651010157566,  Relator:
Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO,
Data  de  Julgamento:  27/06/2012,  SÉTIMA  TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 09/07/2012).

No que diz respeito ao quantum da verba indenizatória, fixada
na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo-o proporcional.

No plano doutrinário é cediço que:

A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita
o  comportamento  assumido,  ou  o  evento  lesivo  advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto
dos  interesses  em  conflito,  refletindo-se,  de  modo  expresso,  no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve,
pois,  ser  quantia  economicamente  significativa,  em  razão  das
potencialidades do patrimônio do lesante.1 

José Raffaelli Santini ensina o seguinte sobre o tema:

Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve
ser  entregue  ao livre  arbítrio  do julgador  que,  evidentemente,  ao
apreciar  o  caso  concreto  submetido  a  exame  fará  a  entrega  da
prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas
que  forem produzidas.  Verificará  as  condições  das  partes,  o  nível

1 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220. 
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social,  o  grau  de  escolaridade,  o  prejuízo  sofrido  pela  vítima,  a
intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação
do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se
revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] Melhor
fora, evidentemente, que existisse em nossa legislação um sistema
que  concedesse  ao  juiz  uma  faixa  de  atuação,  onde  se  pudesse
graduar a reparação de acordo com o caso concreto. Entretanto, isso
inexiste.  O  que  prepondera,  tanto  na  doutrina,  como  na
jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral
deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.2 

A jurisprudência já sedimentou que, na fixação da indenização,
é:

Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível  socioeconômico  do
autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos
critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento
à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.3

Com base nesses parâmetros, o Superior Tribunal de Justiça,
firmou o entendimento de que é razoável o valor do dano moral fixado em
quantia equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos para os casos
de  inscrição  inadvertida  em  cadastros  de  inadimplentes,  devolução
indevida de cheques, protesto incabível e outras situações semelhantes,
dentre as quais a propositura equivocada de execução fiscal.

Cito, a propósito, precedentes do STJ nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AJUIZAMENTO  DE  EXECUTIVO FISCAL
EM  FACE  DO  EX-PROPRIETÁRIO  DO  VEÍCULO.  DANOS  MORAIS.
FIXAÇÃO  NOS  LIMITES  DO  PEDIDO.  JUROS  MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ.

1.  Tratando  de  inscrição  indevida  em  bancos  de  dados
desabonadores,  o  STJ  entende  ser  possível  a  fixação  de

2 In Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p. 45.

3 REsp  240.441/MG,  Rel.  Ministro  SÁLVIO  DE  FIGUEIREDO  TEIXEIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
25/04/2000, DJ 05/06/2000, p. 172.
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indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários
mínimos.  Mutatis  mutandis,  tal  entendimento  deve  ser
aplicado no caso dos autos, em que houve execução fiscal
decorrente de inscrição indevida na dívida ativa.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no
Ag 1389717/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte firmou o entendimento de que é razoável o valor
do dano moral fixado em valor equivalente a até 50 salários
mínimos para os casos de inscrição inadvertida em cadastros
de inadimplentes, devolução indevida de cheques, protesto
incabível  e outras situações assemelhadas.  Precedentes.  2.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 599.516/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/08/2015, DJe 28/08/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL  DECORRENTE  DE  INSCRIÇÃO
INDEVIDA  EM  CADASTROS  DE  INADIMPLENTES  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  CONHECEU  DO  AGRAVO  PARA  DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA
INDENIZATÓRIA. 1. Pretensão voltada à redução do valor majorado
por esta Corte Superior, a título de indenização por dano moral, em
razão de indevida inscrição do nome do autor em órgão de restrição
ao  crédito.  Valor  arbitrado  de  acordo  com  os  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade em R$ 12.000,00 (quinze mil
reais).  Quantia  que  cumpre,  com  razoabilidade,  a  sua  dupla
finalidade, isto é, a de punir pelo ato ilícito cometido e, de outro lado,
a de reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. 2. Esta
Corte firmou o entendimento de que é razoável o valor do
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dano moral fixado em até 50 salários mínimos para os casos
de  inscrição  inadvertida  em  cadastros  de  inadimplentes,
devolução indevida de cheques, protesto incabível e outras
situações  assemelhadas.  Precedentes.  3.  Agravo  regimental
desprovido. (AgRg no AREsp 372.291/RJ, Rel. Ministro MARCO
BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  16/12/2014,  DJe
19/12/2014).

Observa-se, portanto, que a verba indenizatória está dentro do
patamar estabelecido pelo STJ.

Diante dos argumentos postos, nego  provimento  à
apelação. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                   Relator


