
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000658-18.2012.815.0161.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Cuité.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Nadja Ferreira Leite Dias.
ADVOGADO: Ambrósio Alysson Nunes (OAB/PB nº 15.427).
APELADO: Estado da Paraíba.
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EMENTA:  APELAÇÃO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO  C/C  REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. IMÓVEL
PENHORADO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. BEM PERTENCENTE A
PESSOA HOMÔNIMA DO EXECUTADO, JÁ FALECIDA. ÔNUS AVERBADO
PERANTE  O  CARTÓRIO  DE  REGISTRO  DE  IMÓVEIS.  ATO  DE
CONSTRIÇÃO ILEGÍTIMO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO. DANOS MORAIS.
BEM QUE NÃO FOI LEVADO À HASTA PÚBLICA. AUTORA QUE SOMENTE
TEVE  CIÊNCIA  DA  CONSTRIÇÃO  APÓS  VINTE  E  CINCO  ANOS.
INEXISTÊNCIA DE  OUTROS  ATOS  EXECUTÓRIOS  SOBRE  O  IMÓVEL.
INOCORRÊNCIA  DE  LESÕES  DE  ORDEM  EXTRAPATRIMONIAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO MONTANTE COBRADO PELA FAZENDA
PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPÊNDIO DE QUALQUER VALOR
RELATIVO AO DÉBITO FISCAL. RESSARCIMENTO INDEVIDO.  NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O simples fato de o exequente ter  requerido equivocadamente a  penhora de
imóvel  registrado  em  nome  de  homônimo  do  real  responsável  tributário  não
configura - por si só - a ocorrência de abalo moral indenizável, sobretudo quando o
ato não tenha sido provocado por dolo ou má-fé.” (Apelação Cível nº 0500083-
95.2011.8.24.0141,  1ª  Câmara  de Direito  Público do TJSC, Rel.  Carlos  Adilson
Silva. j. 08.11.2016)

2. “O mero desconforto ou dissabor não é suscetível de causar dano moral que se
insere  na  categoria  de  dano  extrapatrimonial.”  (Apelação  Cível  nº  0016667-
75.2011.8.13.0701,  7ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.  Washington  Ferreira.  j.
20.03.2012, maioria, Publ. 13.04.2012)

3. Não tendo a Autora comprovado o dispêndio de qualquer valor acerca do débito
executado, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou
em dobro.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0000658-18.2012.815.0161, nos Embargos de Terceiro em que figuram
como partes Nadja Ferreira Leite Dias e o Estado da Paraíba.

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  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.



VOTO.

Nadja  Ferreira  Leite  Dias interpôs  Apelação contra  a  Sentença  de  f.
143/145,  prolatada  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Cuité,  nos  autos  dos
Embargos de Terceiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
por  ela  manejados  contra  a  penhora  de  imóvel  de  propriedade  de  seu  falecido
genitor  Severino  Leite  da  Silva,  na  Execução  Fiscal  ajuizada  pelo  Estado  da
Paraíba, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo que o ato de
constrição havia recaído sobre bem pertencente a pessoa homônima do Executado,
pelo que determinou o levantamento da penhora e sua devolução à Embargante,
julgando,  por  outro  lado,  improcedente  a  parte  do  pedido  que  objetivava  a
condenação do Ente Estatal ao ressarcimento, em dobro, do valor executado, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que não
restou comprovado o dispêndio de qualquer quantia por parte da Recorrente e que a
medida  restritiva  foi  perpetrada  dentro  do  limite  do  exercício  jurisdicional,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em R$ 800,00.

Em suas  razões,  f.  155/164,  sustentou  que  a  penhora  equivocadamente
recaída sobre imóvel de propriedade de seu falecido genitor ocasionou-lhe danos de
ordem moral, posto que se encontra impedida de dispor do bem, sem poder vendê-
lo ou alugá-lo, em razão da alegada impossibilidade de abertura de inventário dos
bens deixados por seu pai.

Aduziu que possui direito à repetição do indébito cobrado pela Fazenda
Pública,  cuja  montante  afirma  ser  de  R$  159.857,64,  e  pugnou,  ao  final,  pelo
provimento do Recurso e pela reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado
totalmente procedente.

Contrarrazoando, f. 170/177, o Ente Público requereu o desprovimento da
Apelação, argumentando que os supostos danos materiais e extrapatrimoniais não
foram demonstrados pela Apelante.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo recursal foi recolhido, f. 166, pelo que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Estado da Paraíba ajuizou Execução Fiscal  em desfavor de Severino
Leite da Silva,  inscrito  no CPF sob o nº 461.409.404-87, nos autos da qual  foi
realizada  a  penhora  do  imóvel  localizado  na  Rua  João  Uchôa,  nº  264,  Bairro
Conceição,  em Campina  Grande,  Auto de Penhora colacionado à f.  25,  que  foi
averbada  no registro  do  bem perante  o  1º  Serviço  Notarial  e  Registral  Ivandro
Cunha  Lima,  ficando  sustada  qualquer  transação  ou  transferência,  consoante
demonstra a Certidão colacionada à f. 23.

É  incontroverso  nestes  autos  que  o  referido  ato  de  constrição  recaiu
erroneamente  sobre  imóvel  de  propriedade  de  terceiro,  genitor  da  Autora,  ora



Apelante, homônimo do Executado, mas inscrito no CPF sob o nº 020.549.224-04,
f. 30, restando saber se o equívoco da Fazenda Pública Promovida, ora Apelada,
configura seu dever de indenizar a Recorrente pelos danos que alega ter sofrido em
decorrência da penhora indevida.

Há,  na  jurisprudência  dos  Tribunais  de  Justiça  pátrios,  entendimentos
divergentes  acerca  da  ocorrência  de  lesões  extrapatrimoniais  nas  hipóteses  de
penhora sobre imóvel de homônimos, estranhos ao procedimento executório em que
se deu a constrição.

Em casos análogos ao presente,  os Tribunais de Justiça dos Estados de
Minas Gerais e Santa Catarina posicionaram-se no sentido de que o simples fato de
o exequente  ter  requerido  equivocadamente  a  penhora  de  imóvel  registrado  em
nome de homônimo do real responsável tributário não configura – por si só – a
ocorrência  de  abalo  moral  indenizável,  sobretudo  quando  o  ato  não  tenha  sido
provocado por dolo ou má-fé. Ilustrativamente:

AÇÃO  ORDINÁRIA.  RECURSO  ADESIVO.  NÃO  CONHECIMENTO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM VALOR INFERIOR AO
POSTULADO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  INEXISTÊNCIA.  DANOS
MORAIS.  MUNICÍPIO  DE  UBERABA.  PARTE  LEGÍTIMA.  EXECUÇÃO
FISCAL.  INDICAÇÃO  À  PENHORA  DE  IMÓVEL  DE  HOMÔNIMO.
PRENOTAÇÃO.  MATRÍCULA.  MERO  ABORRECIMENTO.  DANOS
MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  RECURSO  PRINCIPAL  PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.  1.  Não  há  sucumbência  recíproca,  ainda  que  o
valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais tenha sido
inferior ao pleiteado na inicial (Súmula 326, STJ); 2. Não se conhece do recurso
adesivo quando não há sucumbência recíproca, a teor do artigo 500 CPC; 3. O
Município de Uberaba é parte  legítima para figurar  no polo passivo da ação
ordinária, por ter indicado à penhora, ainda que equivocadamente, imóvel que
pertencia a terceiros; 4. A reparação cível por danos morais é cabível quando há
lesão  a  bens  pessoais  não  econômicos  que  causem  dor,  tristeza,  abalo,
constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade
e nos sentimentos dos lesados ou ofendidos; 5. O mero desconforto ou dissabor
não  é  suscetível  de  causar  dano  moral  que  se  insere  na  categoria  de  dano
extrapatrimonial.  (Apelação  Cível  nº  0016667-75.2011.8.13.0701,  7ª  Câmara
Cível  do  TJMG,  Rel.  Washington  Ferreira.  j.  20.03.2012,  maioria,  Publ.
13.04.2012)

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PENHORA  REGISTRADA  EM
NOME  DE  HOMÔNIMO  DO  REAL  RESPONSÁVEL  TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  QUE  EXTINGUIU  O  FEITO,  COM
BASE NO ART. 267, V, DO CPC/1973 (ART. 485, V, DO NCPC/2015), ANTE
O  RECONHECIMENTO  DA  LITISPENDÊNCIA.  INSUBSISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DA TRÍPLICE  IDENTIDADE  ENTRE  PARTES,  PEDIDOS  E
CAUSAS DE  PEDIR.  AÇÕES  QUE  NÃO  SÃO IDÊNTICAS.  SENTENÇA
CASSADA. Hipótese em que subsistem duas ações indenizatórias decorrentes de
sucessivas  penhoras  realizadas  de  forma  equivocada:  a)  uma  de  10.02.2011
(autos  nº  0000229-96.2011.8.24.0141),  invocando  como  causa  de  pedir  a
penhora  realizada  na  execução  fiscal  nº  0001365-97.2002.8.24.0027
(027.02.001365-1); e b) a presente demanda, de 09.06.2011 (autos nº 0500083-
95.2011.8.24.0141), em virtude da constrição previamente realizada na execução
fiscal nº 0000827-92.1997.8.24.0027 (027.97.000827-5). Se as causas de pedir
fundamentam-se em penhoras distintas tidas como indevidas, compete à própria
parte  prejudicada  o  juízo  de  conveniência  acerca  da  individualização  em
demandas autônomas dos atos supostamente violadores do seu direito, embora
seja possível, e até mesmo recomendável, por ordem de segurança jurídica,  a
cumulação  desses  pedidos  dentro  de  um  único  processo  judicial.  CAUSA



MADURA  PARA  JULGAMENTO.  MATÉRIA  EXCLUSIVAMENTE  DE
DIREITO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.013, § 3º,  DO
NCPC  (ART.  515,  §  3º,  DO  CPC/1973).  Estando  a  causa  madura  para
julgamento, a teor do art. 515, § 3º, CPC/1973 (art. 1.013, § 3º, NCPC/2015),
compete  ao  Tribunal  resolver  o  mérito  de  todos  os  pedidos  formulados.
MÉRITO. PENHORA INDEVIDA INCAPAZ DE MACULAR, POR SI SÓ, A
HONRA, A IMAGEM, O CONCEITO E A REPUTAÇÃO DO AUTOR, ORA
APELANTE,  EM  SEU  MEIO  SOCIAL.  CIRCUNSTÂNCIA
CARACTERIZADA COMO MERO DISSABOR, SOBRETUDO DIANTE DA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALGUM  PREJUÍZO  CONCRETO
OU INCÔMODO EXCEPCIONAL EM RELAÇÃO AO AVERBAMENTO DA
PRIMEIRA  CONSTRIÇÃO.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.  O
simples fato de o exequente ter requerido equivocadamente a penhora de imóvel
registrado em nome de homônimo do real responsável tributário não configura -
por si só - a ocorrência de abalo moral indenizável, sobretudo quando o ato não
tenha sido provocado por dolo ou má-fé. Se o exequente não apresentou qualquer
resistência e logo reconheceu o engano, requerendo o levantamento da penhora,
e, além do que, se a constrição indevida perdurou de 07.11.2006 até 06.03.2009,
momento em que foi cancelada perante o registro imobiliário, longo período no
qual deixou-se de demonstrar algum prejuízo concreto ou incômodo excepcional
- tanto que a ação reparatória foi ajuizada apenas na data de 07.06.2011 -, deixa-
se de reconhecer a existência de abalo extrapatrimonial indenizável, sob pena de
banalização do instituto do dano moral. "O mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar  do  dano  moral,  mas  somente  aquela  agressão  que  exacerba  a
naturalidade  dos  fatos  da  vida,  causando  fundadas  aflições  ou  angústias  no
espírito de quem ela se dirige" (STJ, Min. Cesar Asfor Rocha). (Apelação Cível
nº 2013.008933-6, de Criciúma, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. em 18.04.2013).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível nº
0500083-95.2011.8.24.0141, 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Carlos
Adilson Silva. j. 08.11.2016)

Por  sua  vez,  o  TJRS e  o  TJDFT firmaram a  tese  de  que  a  constrição
indevida de imóvel de propriedade de pessoa diversa daquela que figura no polo
passivo de execução enseja condenação por danos morais, caracterizando a culpa do
Ente Público pelo descumprimento de um dever de cuidado, a omissão de diligência
exigível. Veja-se os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO DO RIO
GRANDE  DO  SUL.  PENHORA.  HOMÔNIMO.  DANOS  MORAIS
CARACTERIZADOS. PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. JUROS
MORATÓRIOS DEFINIÇÃO DADA PELO STF. 1. A Administração Pública
tem responsabilidade  de  ordem objetiva  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  no  termos  do  §  6º  do  art.  37  da  CF.  2.  O
demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência
de nexo causal, ou seja,  prove a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de
terceiro, caso fortuito, ou força maior. 3. No caso em exame restou devidamente
comprovada a conduta ilícita do agente estatal, o qual indevidamente penhorou
imóvel  de  terceiro,  homônimo  do  devedor.  4.  Sem  a  devida  cautela  o  ente
público demandado nomeou bem de propriedade do autor, culminando com a sua
penhora, fato que chegou a conhecimento da pequena comunidade de Vera Cruz
e trouxe repercussões negativas à imagem do pequeno agricultor, ora postulante.
5.  No  que  tange  à  prova  do  dano  moral,  por  se  tratar  de  lesão  imaterial,
desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza
compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do
réu, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz
presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral
puro. 6. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve
levar em conta o princípio da proporcionalidade,  bem como as  condições do
ofendido,  a  capacidade  econômica  do  ofensor,  além  da  reprovabilidade  da
conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do
dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento



ilícito. 7. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art.
1º-F da Lei 9.494/97, vez que este reproduz as regras da EC nº 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em
precatórios, incorrendo nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art.
100,  §  12,  da  CF.  Negado  provimento  ao  recurso.  (Apelação  Cível  nº
70059195024, 5ª  Câmara Cível do TJRS, Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto. j.
28.05.2014, DJ 02.06.2014)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENHORA INDEVIDA EM BEM
IMÓVEL DE PESSOA ESTRANHA À EXECUÇÃO. HOMÔNIMO. DANO
MORAL.  INDENIZAÇÃO DEVIDA.  1.  A constrição  indevida  de  imóvel  de
propriedade de pessoa diversa daquela que figura no polo passivo da ação de
execução enseja condenação por danos morais. 2. A culpa se caracteriza pelo
descumprimento  de  um  dever  de  cuidado  que  o  agente  poderia  conhecer  e
observar  ou,  ainda,  a  omissão  de  diligência  exigível.  Na  presente  demanda
verifica-se que não houve cuidado em identificar com precisão a parte executada,
afastando, assim, provável dano a possível homônimo. 3. Recurso conhecido e
provido. (Processo nº 2012.01.1.029502-8 (702097), 2ª Turma Cível do TJDFT,
Rel. Fátima Rafael. unânime, DJe 14.08.2013)

Sopesados ambos os posicionamentos jurisprudenciais,  entendo que,  em
que pese a responsabilidade da Administração Pública ser objetiva, a teor do art. 37,
§ 6º, da Constituição Federal, bastando, para sua configuração, a existência do nexo
de causalidade entre conduta e  dano, a ocorrência de danos de ordem moral na
hipótese não pode ser presumida, devendo ser efetivamente comprova a ocorrência
de lesões em razão do ato de constrição que se reputou indevido.

In casu, a mencionada penhora foi realizada em 17 de dezembro de 1987,
f. 25, quando seu proprietário ainda era vivo, ao passo que a Apelante somente teve
ciência do ônus que recaía sobre o bem no ano de 2011, como ela mesma afirmou
na Exordial, f. 05, ao tentar emitir a Guia de Pagamento do IPTU do imóvel, o qual,
saliente-se, ainda estava em nome de seu genitor falecido.

Vê-se  que  o  imóvel,  conquanto  tenha  permanecido  equivocadamente
penhorado por um longo período de tempo, jamais foi levado à hasta pública ou
esteve perto de ser executado nos autos da Execução Fiscal.

A Apelante, portanto, embora tenha direito à retirada do ônus registrado
sobre o bem, não experimentou transtorno capaz de ensejar a configuração de danos
morais, eis que sequer tinha ciência da constrição, demonstrando a inocorrência das
alegadas lesões.

Quanto à repetição de indébito, a Recorrente também não comprovou o
dispêndio de qualquer quantia relativa ao débito fiscal executado, razão pela qual
não há montante a ser ressarcido, seja de forma simples ou em dobro.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

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 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


