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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DECLARATÓRIA
EXTINTIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PRETENSÃO  DE  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  FISCAL  ATRAVÉS  DE  AÇÃO
DECLARATÓRIA  AUTÔNOMA.  PEDIDO  QUE
DEVE  SER  FORMULADO  NA  PRÓPRIA  AÇÃO
EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
QUANTO  AO  PONTO.  DANOS  MORAIS  E
LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ  NÃO  CONFIGURADOS.
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO  EM
PERSEGUIR  O  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.
QUITAÇÃO  NO  CURSO  DA  EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO
EXECUTIVO  PELO  ESTADO/EXEQUENTE  QUE
NÃO  ACARRETA  DANO  MORAL.  PROVA  DA
EXTINÇÃO  DA  DÍVIDA  QUE  DEVERIA  SER
APRESENTADA  PELO  PRÓPRIO  EXECUTADO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- A  declaração  de  inexistência  da  relação
jurídica  ou  da  quitação  da  dívida,  em  razão  da
satisfação  do  crédito  perseguido  na  Ação  de
Execução Fiscal, deve ser solicitada pelo Executado,
na própria Ação Executiva e não em Ação autônoma.
Ausência de interesse de agir quanto ao pleito.

- Compete ao  Devedor/Executado,  maior
interessado,  comprovar  o  pagamento  da  dívida
(ocorrido no curso da execução) e, assim, pleitear a
extinção da obrigação, livrando-se de qualquer ato
executivo. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

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

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Represente Comércio

e Representações Limitada, irresignado com a Sentença proferida pela Juíza da

1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedentes os pedidos por

ele formulados na Ação Declaratória Extintiva de Relação Jurídica c/c Pedido de

Indenização por  Danos Morais  proposta  em face do  Estado da Paraíba  (fls.

76/85).

O Apelante narra que teve contra si  ajuizado um processo de

Execução Fiscal  de número 0012003015894 e que,  em 13/07/2011,  transigiu

com o  Apelado,  quitando  o  débito  em 14/07/2011,  no  valor  de  R$14.623,57

(catorze mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos). 

Relata  que  no  acordo  celebrado  para  quitação  do  débito

exequendo também ficou acertado que, uma vez solvido o débito,  o Apelado

ingressaria imediatamente com um pedido de extinção do processo de execução

fiscal. 

Continuando,  sustenta que o Apelado não teria cumprido com

sua  parte,  pois  não  requereu  a  extinção  do  processo  de  execução  e,

contrariamente,  teria  realizado  pedido  de  penhora  online  para  constrição  de

valores em nome da Apelante e de seus co-responsáveis. 

Alega  que  o  bloqueio  indevido  das  contas  bancárias  dos  co-

responsáveis da Autora, fazendo-os passar por todo tipo de privação, constitui

uma agressão moral. 

Defende ter restado configurada a litigância de má-fé, afirmando

que o Estado buscou um crédito que sabia desde o início estar quitado (fl. 90). 
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Pugna,  assim,  pela  reforma  da  Sentença  para  declarar  a

extinção da relação jurídica e determinar o pagamento de indenização por danos

morais (fls. 88/91). 

Sem Contrarrazões (fl. 94v).  

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria Geral de Justiça

manifestou-se pelo prosseguimento do Recurso, sem opinar quanto ao mérito

(fls. 102/103). 

É o relatório. 

VOTO

O Apelante  pretende  a  reforma  da  Sentença  para  declarar  a

extinção da relação jurídica e, consequentemente, a inexistência da dívida, bem

como para determinar o pagamento de indenização por danos morais. 

Não assiste razão ao Recorrente. 

A declaração de inexistência da relação jurídica ou da quitação

da dívida, em razão da satisfação do crédito perseguido na Ação de Execução

Fiscal, deve ser solicitada pelo Executado, na própria Ação Executiva e não em

Ação autônoma. 

Com efeito, o Autor não necessitava ingressar com a presente

Ação para pedir a declaração de extinção da obrigação, podendo, simplesmente,

apresentar nos autos executivos (processo anexo) o comprovante de pagamento

do débito e com fulcro no art. 794, I do CPC/73 (vigente à época) (atual 924, II,

CPC/15),  requerer  a  extinção  da  execução.  Logo,  conclui-se  a  ausência  de

interesse de agir quanto a este pleito. 

No  tocante  ao  pedido  de  indenização  por  danos  morais,

formulado sob o argumento de que o Estado da Paraíba teria realizado o pedido
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de penhora online após a quitação da dívida, não assiste razão ao Apelante.

Analisando  a  Ação  Executiva  em  anexo  vê-se  que  esta  foi

ajuizada em 27/11/2003. A transação realizada entre as partes se deu, segundo

a própria Apelante, sete anos depois, em 13/07/2011, e a quitação do débito, no

valor de R$14.623,57 (catorze mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e

sete centavos), ocorreu em 14/07/2011. 

Pois bem. 

Constata-se dos autos, em anexo, que o pedido formulado pelo

Estado da Paraíba para a penhora e bloqueio de ativos depositados em conta

bancária do Executado foi realizado em 05/07/2011 (fl. 63 autos em anexo), ou

seja, antes da transação realizada entre as partes (em 13/07/2011), de modo que

a alegação do Apelante de que o Estado requereu a penhora de dívida já quitada

não se sustenta. 

Em verdade, os atos de constrição é que foram determinados

pelo magistrado quando já quitada a dívida. No entanto, em seguida a efetivação

da penhora, o Estado comunicou o pagamento do débito, tendo sido extinta a

execução (fls.  78/80 autos  em anexo),  não se  identificando,  assim,  qualquer

conduta ilícita do Estado a ensejar a indenização por danos morais.

Ao contrário,  cabia  ao  Devedor/Executado,  maior  interessado,

comprovar o pagamento da dívida e pleitear a extinção da obrigação, livrando-se

de qualquer ato executivo. 

Desse  modo,  deve  ser  mantida  a  Sentença  que  julgou

improcedentes os pedidos formulados. 

Ante o exposto, DESPROVEJO A APELAÇÃO CÍVEL. 

É o voto.

“Desprovido, nos termos do voto do relator. Unânime”.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos
Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador Leandro dos Santos, 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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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