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EMENTA:  AÇÃO  INDENIZATÓRIA. DANOS  MORAIS.  SERVIDORA
APOSENTADA  POR  INVALIDEZ  PELA  AUTARQUIA  DE  TRÂNSITO
ESTADUAL.  PROVENTOS  ISENTOS  DO  IMPOSTO  DE  RENDA.
INFORMAÇÕES  EQUIVOCADAS  SOBRE  A  EXISTÊNCIA  DE
RENDIMENTOS  TRIBUTÁVEIS.  INSCRIÇÃO  NA  DÍVIDA  ATIVA  E
AJUIZAMENTO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL  PELA UNIÃO.  PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.  SENTENÇA PUBLICADA ANTES
DA  VIGÊNCIA  DO  CPC/15.  OBSERVÂNCIA  DOS  REQUISITOS  DE
ADMISSIBILIDADE  DO  CPC/73.  CONDENAÇÃO  INFERIOR  A SESSENTA
SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 475, §2º, DO CPC/73.  NÃO
CONHECIMENTO  DA REMESSA NECESSÁRIA.  CONHECIMENTO  DA
APELAÇÃO.  PREJUDICIAL DE  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL. ART.  1º,
DO  DECRETO  20.910/32.  CONHECIMENTO  DO  SUPOSTO  ATO  LESIVO
ANTES DO DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  AUTARQUIA  ESTADUAL.
NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA CONDUTA DO  AGENTE,  DO
DANO  E  DO  NEXO  CAUSAL.  AJUIZAMENTO  EQUIVOCADO  DE
EXECUÇÃO  FISCAL.  FATO  QUE,  POR  SI  SÓ,  NÃO  GERA  LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

1. “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ, Enunciado administrativo nº.
02)

2. “Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença cuja condenação for de
valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos.” (CPC/73, art. 475, §2º).

3. “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem.” (Decreto 20.910/32).

4. “O ajuizamento indevido de execução fiscal, mesmo causando indignação não
configura situação que, por si só, tenha o condão de caracterizar lesividade apta a



causar  abalo  na  integridade  moral  do  cidadão.”  (TJSC  -  AC
00294131620088240008 -  Órgão Julgador  Terceira  Câmara de Direito  Público –
Julgamento 20 de Fevereiro de 2018 – Relator Júlio César Knoll)

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO N.  0024028-69.2011.815.2001,  em  que  figuram como  Apelante  o
Detran/PB  –  Departamento  Estadual  de  Trânsito  do  Estado  da  Paraíba  e  como
Apelada Maria Laurinete Couto Gomes.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  não  conhecer  da  Remessa  Necessária  e
conhecer da Apelação, rejeitando a prejudicial de prescrição, no mérito, dando-lhe
provimento.

VOTO.

O Detran/PB  –  Departamento  Estadual  de  Trânsito  do  Estado  da
Paraíba interpôs Apelação  contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 48/52, nos autos da Ação Indenizatória
ajuizada  em  seu  desfavor  por  Maria  Laurinete  Couto  Gomes,  que  julgou
procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais
no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  atualizada  pela  TR  a  partir  do  seu
arbitramento,  ao  fundamento  de  que  o  repasse  à  Receita  Federal  de  informação
equivocada sobre a Autora ensejou a inscrição do seu nome na dívida ativa e o
ajuizamento  de  Execução  Fiscal,  ultrapassando  o  mero  aborrecimento,
condenando-o ainda ao adimplemento de honorários advocatícios de 15% sobre o
montante apurado e, ao final, submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição
obrigatório.

Em suas Razões, f. 54/60, arguiu a prejudicial de prescrição quinquenal, ao
argumento  de  que  a  Recorrida  teve  conhecimento  do  fato  em 2003,  quando  se
tornaram públicas as informações sobre os rendimentos tributáveis relativos ao ano
de 2002,  ou  em 2005,  época  em que  a  Receita  Federal  instaurou procedimento
administrativo com o objetivo de apurar a existência de débito em nome da Apelada
oriundo do Imposto de Renda do exercício financeiro de 2003.

No  mérito,  alegou  que,  no  momento  em  que  foram  publicizados  os
rendimentos  tributáveis  percebidos  em  2002,  caberia  à  Recorrida  comunicar  a
isenção dos seus proventos de aposentadoria e que, em razão disso, o suposto dano
decorreu unicamente de sua conduta desidiosa.

Requereu, ao final, o provimento da Apelação para que seja reformada a
Sentença e julgado improcedente o pedido.

Intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões, f. 68/72, sustentando que o
prazo prescricional foi iniciado em 2008, época da proposição da Execução Fiscal
por ela questionada.



Argumentou que, por ter se aposentado por invalidez desde abril de 1993,
seus proventos são isentos do Imposto de Renda, razão pela qual o Apelante foi
negligente ao comunicar à Receita Federal a existência de rendimentos tributáveis,
pugnando, ao final, pela manutenção do Decisum.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

A Apelação foi interposta contra Sentença publicada antes da vigência do
CPC/15, f. 52v, devendo o juízo de admissibilidade ser exercido com fundamento
nas  disposições  normativas  processuais  vigentes  no  CPC/73,  nos  termos  do
Enunciado Administrativo nº. 02 do STJ1.

Considerando  que  o  quantum  indenizatório  arbitrado  na  Sentença
(R$ 10.000,00) é inferior a sessenta salários mínimos, por força do que dispõe o art.
475,  §2º,  do  CPC/732,  não  conheço  da  Remessa  Necessária  e,  com relação  à
Apelação interposta pela Autarquia de Trânsito Estadual, presentes os seus requisitos
de admissibilidade, dela conheço.

O art.  1º,  do  Decreto  20.910/32,  estabelece  que  as  dívidas  passivas  da
União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra  a  Fazenda  federal,  estadual  ou  municipal,  seja  qual  for  a  sua  natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem3.

A Apelada,  servidora  aposentada  pelo  Detran/PB desde  o  ano  de  1993,
ajuizou a  presente  Ação Indenizatória  alegando que,  em abril  de  2008,  a  União
propôs  contra  si  Execução  Fiscal  cobrando  o  Imposto  de  Renda  do  exercício
financeiro  de  2003,  lastreada  na  equivocada  informação  de  que  ela  percebia
rendimentos tributáveis.

A prova  documental  carreada  aos  autos  atesta  que  o  Apelado  tomou
conhecimento da Execução Fiscal que motivou a presente Demanda em 05 de junho
de 2008, por meio da citação de f. 17, e, considerando que a Ação foi ajuizada em 20
de julho de 2011, não ocorreu a fluência do lapso de cinco anos, pelo que rejeito a

1 STJ, Enunciado administrativo nº.  02:  Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

2 Art.  475.  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não  produzindo  efeito  senão  depois  de
confirmada pelo tribunal, a sentença: 
[…].
§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de
valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos
embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

3 Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito  ou  ação  contra  a  Fazenda  federal,  estadual  ou  municipal,  seja  qual  for  a  sua  natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



prejudicial de prescrição quinquenal.

Passo ao mérito.

Vige no ordenamento jurídico pátrio a teoria do risco administrativo, pela
qual a responsabilização objetiva da Administração Pública, insculpida no art. 37,
§6º, da Constituição Federal, obriga as Pessoas Jurídicas e de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos a responder pelos danos causados
por seus agentes, exigindo-se da suposta vítima a demonstração do fato, do dano
experimentado e do nexo causal entre ambos.

A Apelada foi aposentada por invalidez em 1993, motivo pelo qual os seus
proventos gozam da isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com
a redação dada pela Lei nº 8.541/924.

O Apelado, mesmo ciente dessa peculiaridade, comunicou incorretamente à
Receita  Federal  a  existência  de  rendimentos  tributáveis  em  nome  da  Apelada,
ocasionando a inscrição do seu nome na dívida ativa e a proposição de Execução
Fiscal, f. 27.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
ajuizamento indevido de execução fiscal não configura situação que, por si só, tenha
o condão de caracterizar  lesividade apta  a  causar  abalo na integridade moral  do
cidadão, sendo impositiva a demonstração de outros fatos que extrapolem a esfera
do  mero  aborrecimento5,  posicionamento  também  externado  pelos  Tribunais  de

4  Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[…];
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores  de moléstia  profissional,  tuberculose ativa,  alienação mental,  esclerose múltipla,
neoplasia  maligna,  cegueira,  hanseníase,  paralisia  irreversível  e  incapacitante,  cardiopatia  grave,
doença  de  Parkinson,  espondiloartrose  anquilosante,  nefropatia  grave,  hepatopatia  grave,  estados
avançados  da  doença  de  Paget  (osteíte  deformante),  contaminação  por  radiação,  síndrome  da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

5 PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  535,  II,  DO  CPC.  OMISSÃO  INEXISTENTE.
ANÁLISE  DA  VIOLAÇÃO  DE  DISPOSITIVOS  NÃO  PREQUESTIONADOS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 211/STJ.  DANOS MORAIS  DECORRENTE DE COBRANÇA
INDEVIDA DE DÉBITO EM EXECUÇÃO FISCAL.  CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
[...]. 3. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de ser legítima a fixação de reparação por
danos morais decorrentes da propositura indevida de ação de execução fiscal, quando evidenciado o
abalo moral, como no caso em questão. 4. Nesse sentido: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2ª Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 904.330/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.11.2008;
REsp 773.470/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 02/03/2007, p. 280 RDDT vol. 140, p.
127.  5.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp  1433534/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
COBRANÇA INDEVIDA DE  PARCELA REFERENTE  AO  IPVA.  RESTITUIÇÃO  NEGADA
PELA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO
FOI  INTERPOSTO  COM  BASE  EM  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL,  O  QUE  NÃO  FOI
ANALISADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE



Justiça pátrios6.

No caso vertente, não há provas de que a proposição da Execução Fiscal
tenha originado algum fato desabonador à imagem ou honra da Apelada, devendo
ser ressaltado que o referido procedimento executório tramitou por tempo exíguo,
uma vez que a União cancelou administrativamente o crédito tributário em setembro
de 2008, f. 22/25, três meses após a citação. 

Não  restando  caracterizada,  dessa  forma,  a  lesão  extrapatrimonial
reconhecida na Sentença, não é cabível a condenação do Apelante ao pagamento de
indenização por danos morais.

Posto  isso,  não  conhecida  a  Remessa  Necessária  e  conhecida  a
Apelação, rejeitada a prejudicial de prescrição quinquenal, no mérito, dou-lhe
provimento  para,  reformando  a  Sentença,  julgar  improcedente  o  pedido,
condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios  fixados  na  Sentença,  observada  a  condição  suspensiva  da
exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. 

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos Desembargadores  João Alves  da Silva  e  Frederico  Martinho da

SIMILITUDE  FÁTICA  ENTRE  A  DECISÃO  RECORRIDA  E  O  PARADIGMA.  AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  […].  2.  A jurisprudência  desta  Corte  já  se
posicionou no sentido de que o ajuizamento arbitrário de execução fiscal poderá justificar o pedido de
ressarcimento de danos morais, quando ficar provado ter ocorrido abalo moral, o que se aplica por
analogia ao presente caso. […]. (AgRg no REsp 1355390/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 02/04/2014)

6 APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  AJUIZAMENTO
INDEVIDO DE DEMANDA EXECUTIVA. OBJETO DA EXAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
CANCELADA.  ALEGAÇÃO  DE  ABALO  ANÍMICO.  NÃO  DEMONSTRADO.  ÔNUS  DA
PROVA QUE  INCUMBIA  AO  AUTOR.  ART.  373,  I,  CPC/15.  MERO  ABORRECIMENTO.
INEXISTÊNCIA  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. "O ajuizamento indevido de execução  fiscal,  mesmo causando
indignação não configura situação que, por si só, tenha o condão de caracterizar lesividade apta a
causar abalo na integridade moral do cidadão. Não se deve confundir aborrecimento ou irritação com
a  inquietude  espiritual  que  autoriza  a  indenização  em  referência"  (TJSC  -  AC
00294131620088240008 - Órgão Julgador Terceira Câmara de Direito Público – Julgamento 20 de
Fevereiro de 2018 – Relator Júlio César Knoll)

Apelação  Cível.  Ação pelo procedimento  comum, com pedido indenizatório.  Alegação  de  que  o
ajuizamento indevido de execuções fiscais pela municipalidade teria impedido que o autor obtivesse
crédito para financiamento imobiliário a favor de familiares, bem como abalos de saúde e de ordem
moral. Propositura de execução fiscal, por si só, não acarreta afetação à dignidade do autor ou sua
credibilidade  no  mercado.  Imprescindível  a  demonstração  dos  elementos  que  caracterizariam  a
responsabilidade do ente estatal.  Sentença de improcedência mantida.  Precedentes.  RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ - APL 00029926920138190002 - Órgão Julgador DÉCIMA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Publicação 02/06/2017 – Julgamento 30 de Maio de 2017 – Relator
JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI)



Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator
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RELATÓRIO

O Detran/PB  –  Departamento  Estadual  de  Trânsito  do  Estado  da
Paraíba interpôs Apelação  contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 48/52, nos autos da Ação Indenizatória
ajuizada  em  seu  desfavor  por  Maria  Laurinete  Couto  Gomes,  que  julgou
procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais
no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  atualizada  pela  TR  a  partir  do  seu
arbitramento,  ao  fundamento  de  que  o  repasse  à  Receita  Federal  de  informação
equivocada sobre a Autora ensejou a inscrição do seu nome na dívida ativa e o
ajuizamento  de  Execução  Fiscal,  ultrapassando  o  mero  aborrecimento,
condenando-o ainda ao adimplemento de honorários advocatícios de 15% sobre o
montante apurado e, ao final, submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição
obrigatório.

Em suas Razões, f. 54/60, arguiu a prejudicial de prescrição quinquenal, ao
argumento  de  que  a  Recorrida  teve  conhecimento  do  fato  em 2003,  quando  se
tornaram públicas as informações sobre os rendimentos tributáveis relativos ao ano
de 2002,  ou  em 2005,  época  em que  a  Receita  Federal  instaurou procedimento
administrativo com o objetivo de apurar a existência de débito em nome da Apelada
oriundo do Imposto de Renda do exercício financeiro de 2003.

No  mérito,  alegou  que,  no  momento  em  que  foram  publicizados  os
rendimentos  tributáveis  percebidos  em  2002,  caberia  à  Recorrida  comunicar  a
isenção dos seus proventos de aposentadoria e que, em razão disso, o suposto dano
decorreu unicamente de sua conduta desidiosa.

Requereu, ao final, o provimento da Apelação para que seja reformada a
Sentença e julgado improcedente o pedido.

Intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões, f. 68/72, sustentando que o
prazo prescricional foi iniciado em 2008, época da proposição da Execução Fiscal
por ela questionada.

Argumentou que, por ter se aposentado por invalidez desde abril de 1993,
seus proventos são isentos do Imposto de Renda, razão pela qual o Apelante foi
negligente ao comunicar à Receita Federal a existência de rendimentos tributáveis,
pugnando, ao final, pela manutenção do Decisum.



Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório. 

Inclua-se em pauta.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


