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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1015523-84.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, são apelados GABRIEL JOÃO 
LUIZ OLIVEIRA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e RENATA CRISTINA DE 
SOUZA (E POR SEUS FILHOS).

ACORDAM, em 4ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AROLDO 
VIOTTI (Presidente) e MARCELO L THEODÓSIO.

São Paulo, 21 de setembro de 2016

MARIA LAURA TAVARES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 20237

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015523-84.2014.8.26.0506

COMARCA: RIBEIRÃO PRETO

APELANTE: MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

APELADOS: GABRIEL JOÃO LUIZ OLIVEIRA E OUTRO

APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 
JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS  Incapaz que é proprietário de imóvel  
Existência de débitos tributários  Protesto  Regularidade  
Incapacidade que não impede o lançamento do débito no 
Tabelionato de Protesto  Inteligência do artigo 134 do Código 
Tributário Nacional  Responsabilidade de terceiro, com 
manutenção da obrigação do devedor primitivo  Regularidade 
da atuação da Municipalidade  Inexistência de dano moral 
indenizável  Sentença de procedência - Recurso provido.

Trata-se de ação de nulidade de ato jurídico com 

pedido de indenização por danos morais ajuizada por GABRIEL JOÃO LUIZ 

OLIVEIRA em face da MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO objetivando a 

declaração de nulidade do protesto de duas certidões de dívida ativa, além da 

indenização pelo dano moral suportado com o indevido protesto.

Diz ser incapaz, e que o Estatuto da Criança e 

Adolescente protege a imagem das crianças e adolescentes que não podem 

ser submetidas a situações vexatórias, o que impõe o cancelamento dos 

protestos e o pagamento de indenização para reparação do dano moral 

suportado.

A r. sentença de fls. 64/66, cujo relatório é adotado, 

julgou procedente o pedido. O Magistrado de primeira instância entendeu que 

não há questionamento sobre a possibilidade ou não de protesto, mas que o 

responsável pelo tributo são os genitores do autor, razão pela qual se tornam 
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irregulares os protestos lavrados e, consequentemente, tem o autor direito a 

ser indenizado pelos danos morais suportados.

O decisório restou fundamentado no artigo 134, 

inciso I, do Código Tributário Nacional.

Foi a Municipalidade de Ribeirão Preto condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, 

devidamente atualizado, com juros moratórios iguais a remuneração das 

cadernetas de poupança, contados desde o primeiro protesto, além de 

honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, com atualização 

e juros moratórios contados do trânsito em julgado, além da determinação do 

cancelamento dos protestos.

A Municipalidade de Ribeirão Preto apresentou 

recurso de apelação a fls. 68/99 onde alega, em síntese, serem regulares os 

protestos, já que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos é do próprio 

autor, não havendo qualquer obrigação indenizatória. Pede, alternativamente, 

a redução do valor arbitrado como indenização pelos danos morais.

Recurso bem respondido (fls. 103/104).

É o relatório.

O autor entende serem indevidos os protestos 

lavrados em seu nome, já que é incapaz e a sua imagem e personalidade 

merece ser protegida, tal como consta do artigo 70 do Estatuto da Criança e 

Adolescente.

Merece ser consignado que o autor não se volta com 

a possibilidade de protesto da certidão da dívida ativa, bem como não refuta a 

sua situação de inadimplente perante o erário municipal.
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O autor é o proprietário do imóvel onde reside 

conforme se verifica da certidão da matrícula do imóvel (fls. 50/51), é está 

inadimplente com o imposto predial e territorial urbano desde o exercício de 

2010 (fls. 52).

E, ao contrário do que consta na decisão recorrida, o 

fato do autor ser incapaz afasta a sua responsabilidade sobre os tributos que 

incidem sobre o imóvel de sua propriedade.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 134, 

trata da responsabilidade de terceiros, de forma solidária, sem a substituição 

ou eliminação do primitivo e primeiro responsável.

Está o referido dispositivo legal assim redigido:

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência 
do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, respondem solidariamente com este 
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de 
que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos 
menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos 
por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos 
tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo 
espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos 
pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários 
de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos 
praticados por eles, ou perante eles, em razão do 
seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade 
de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se 
aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 
moratório.”
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A previsão legal para responsabilizar os pais pelos 

tributos devidos por seus filhos menores é solidária, ou seja, é eleito um novo 

responsável sem que afastada a responsabilidade do primitivo devedor 

(menor).

Neste sentido é a sempre lembrada lição de Ives 

Gandra da Silva Martins:

“Fala o legislador que se o contribuinte não puder 
cumprir a obrigação principal, que abrange o tributo 
e as penalidades pecuniárias, serão com ele 
solidariamente responsáveis as pessoas 
enumeradas a seguir, não mais em relação a toda a 
obrigação, mas apenas quanto ao tributo.

Dessa forma, passou, o legislador, a ter um 
contribuinte a mais, por força da solidariedade 
criada, que juntamente com o devedor originário 
passou a dar maior garantia ao crédito fiscal.

De notar, todavia, que a eleição de um novo 
responsável, sem a eliminação ou substituição do 
responsável primeiro, decorreu, fundamentalmente, 
de uma incapacidade do sujeito ativo em receber a 
totalidade da obrigação principal.” (Comentários ao 
Código Tributário Nacional, 5ª Edição, Vol. 2, 
pg.278).

Desta forma, não há como afastar a efetiva condição 

de devedor do tributo do autor, o que faz com que seja absolutamente regular 

o lançamento da condição de inadimplente do autor, como foi feito pela ré.

E, também é certo que o protesto de título devido e 

exigível por menor de idade não pode ser caracterizado por irregular, de modo 

a caracterizar danos morais indenizáveis.

A proteção aos direitos das crianças e adolescentes 

inserida no ECA não impede o apontamento de títulos perante o Tabelionato 

de Protesto, por não se caracterizar como cobrança vexatória ou similar, já 

que a dívida é, efetivamente, devida.
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Desta forma, não há que se falar em danos morais a 

serem indenizados, o que impõe o acolhimento da pretensão recursal.

Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao 

recurso para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais, 

com cálculo da verba honorária pelo valor atualizado da causa, anotado ser o 

autor beneficiário da justiça gratuita.

Maria Laura de Assis Moura Tavares

       Relatora
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