
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002890-07.2015.815.2001 — 1ª Vara de Sapé
RELATOR        :  João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides)
APELANTE      : Manoel Severino de Souza
ADVOGADO   : Ronaldo Rodrigues Jordão (OAB/PB 34.782)
APELADO       : Município de João Pessoa, representado por sua Procuradora, Marcel-
le Guedes Brito

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA C/C IN-
DENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  —  ALEGADO
EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NOME DO AUTOR NA
INSCRIÇÃO  DA  DÍVIDA  ATIVA  —  PRESUNÇÃO  DE
LEGITIMIDADE DA CDA — AUSÊNCIA DE PROVA DO
FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  ALEGADO  —
DESPROVIMENTO.

— “A Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial, dota-
do de certeza, liquidez e exigibilidade, além da presunção de legalida-
de, a qual só pode ser afastada por robusta prova em sentido contrário.
Não elidida a presunção de veracidade da CDA que lastreou o protes-
to, incabível a declaração de ilegalidade do protesto e a condenação do
Município  ao  pagamento  de danos morais.”  (Apelação  Cível  nº
5004629-64.2016.8.13.0702 (1), 7ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Wil-
son Benevides. j. 25.04.2017, Publ. 04.05.2017).  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tri-
bunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao re-
curso apelatório. 

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação cível  interposta por  Manoel Severino de
Souza contra a sentença de fls. 71/74, proferida nos autos da Ação Declaratória c/c In-
denização por Danos Morais ajuizada em face do Município de João Pessoa, julgan-
do improcedente o pedido inicial.
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O apelante, em suas razões recursais de fls. 77/82, assegura que,
indevidamente, seu nome foi inserido na dívida ativa do município e penhorada quantia
de sua conta corrente, logo, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 84/87.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 95/97, opi-
nou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

O autor/apelante afirmou ter sido surpreendido com o bloqueio
de todo numerário constante em sua conta corrente, no valor de R$ 481,68 (quatrocen-
tos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), relativo à penhora online lavrada em
execução fiscal ajuizada pelo apelado (processo nº 200.2007.780875-2).

Destacou, no entanto, que seu nome constou indevidamente na
CDA, pois houve um equívoco quanto ao número do CPF do executado, de modo que,
através de exceção de pré-executividade (fls. 18/24), informou ao magistrado o erro e
este determinou o desbloqueio da importância penhorada.

Alegou, ainda, que a situação se repetiu nos autos da execução
nº 200.2007.798538-6, na qual também houve penhora online dos valores constantes em
sua conta corrente. Ocorre que, no referido processo, o exequente apresentou petição re-
conhecendo o erro na indicação do devedor, conforme documento de fls. 25.

Em decorrência do incidente ocorrido nos autos do processo nº
nº 200.2007.798538-6, o ora apelante promoveu ação de indenização por danos morais
(processo nº 0058380-48.2014.815.2001), que ensejou a condenação da edilidade ao pa-
gamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – fls. 70.

Sob o argumento de ter sofrido abalo psíquico pela reiteração do
incidente, requereu a nova condenação do Município ao pagamento de indenização por
danos morais.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido
inicial, por não vislumbrar abalo moral.

Pois bem. Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa goza de pre-
sunção de certeza e liquidez, logo, compete ao executado, ora apelante, o ônus de pro-
duzir provas hábeis a ilidir tais presunções.

Apesar de ter sido demonstrada situação anterior em que o ape-
lado reconheceu o equívoco na indicação do devedor (processo nº 200.2007.798538-6),
no presente caso, verifica-se não ter sido sequer juntada aos autos a cópia da CDA que
embasou a inscrição, tampouco o reconhecimento do equívoco pela edilidade.
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De acordo com o documento de fls. 49, percebe-se que o magis-
trado a quo, nos autos da execução fiscal nº 200.2007.7880875-2, determinou o desblo-
queio do valor “...diante da imprecisão acerca do real devedor tributário em tela”, con-
tudo,  não há provas de que a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora
apelante foi acolhida.

Ora, como a CDA possui presunção de certeza e liquidez, cabe-
ria ao apelante fazer prova do fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO DE CDAS - DÉBITO DE IPTU E
ISS  - PRESUNÇÃO DE  LEGALIDADE  E  VERACIDADE  -  AU-
SÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - DECLARAÇÃO DE INVALI-
DADE - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça, é possível a realização do protesto extraju-
dicial da Certidão de Dívida Ativa, conforme disposto no artigo 1º, pa-
rágrafo único, da Lei nº 9.492/97. A Certidão de Dívida Ativa é títu-
lo executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilida-
de, além da presunção de legalidade, a qual só pode ser afastada
por  robusta  prova em sentido contrário.  Não  elidida a presun-
ção de veracidade da CDA que lastreou o protesto, incabível a de-
claração de ilegalidade do protesto e a condenação do Município
ao  pagamento  de danos morais.  (Apelação  Cível  nº  5004629-
64.2016.8.13.0702 (1), 7ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Wilson Bene-
vides. j. 25.04.2017, Publ. 04.05.2017).  

TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - RESTITUIÇÃO DOS VA-
LORES  PAGOS  A  BENEFICIÁRIO  -  EXECUÇÃO  EFETUADA
COM BASE NA LEGISLAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE E
CERTEZA  DA CDA -  DANO  MORAL  -  AUSÊNCIA  DE  COM-
PROVAÇÃO. 1 - Estando extinta a execução de nº 558/01 resta preju-
dicado o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre
o apelante e o INSS. 2 - A tutela antecipada é provimento jurisdicional
de caráter provisório, nos termos do artigo 273, do Código de Proces-
so Civil, passível de modificação ou revogação a qualquer tempo. 3 -
A Constituição da República em seu artigo 5º, inciso V, tinha estabe-
lecido regra ampla no que toca à indenização devida,  em razão de
dano moral alguns requisitos são necessários para sua caracterização,
e a comprovação pelo autor de que o fato danoso decorreu de ato anti-
jurídico do Instituto, o que não é verdade. 4 - A Autarquia efetivou a
restituição dos valores pagos indevidamente, através de inscrição de
Dívida Ativa, com base em sentença de improcedência que revogou a
tutela antecipada concessiva de benefício de auxílio-doença. 5 - A res-
tituição foi efetivada através de execução com a inscrição da dívida
que  goza  da presunção de  certeza  e  liquidez,  nos  termos  do artigo
3º da Lei  de Execuções Fiscais  nº 6.830/80.  6  -  A presunção legal
da CDA deve ser elidida pelo executado e enquanto válida, o valor
da dívida, incluindo juros e correção monetária, é devida e não
ocorrendo o pagamento, procedida a penhora de bens. 7 - O autor
não trouxe elementos aptos a comprovar os aduzidos danos mo-
rais, relatando, apenas, que em virtude da obrigatoriedade de restitui-
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ção de valores indevidos, em razão da revogação da tutela antecipada,
foram enviadas ao autor a cobrança do débito, com a opção de paga-
mento integral ou parcelado em 34 (trinta e quatro) prestações e efeti-
vada a penhora. 8 - O Instituto agiu dentro das normas legais, não se
denotando nenhuma ameaça ou ilegalidade ao proceder à  execução
dos valores considerados indevidos à época dos fatos O Instituto não
praticou nenhum ato ilícito, não se podendo falar em indenização por
dano moral. 9 - Recurso a que se nega provimento. (Apelação Cível nº
0015514-42.2003.4.03.9999/SP, 2ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel.
Cecilia Mello. j. 31.05.2011, unânime, DE 09.06.2011). 

EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO. CDA.  NULIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍ-
CIOS. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURA-
DA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. A Certidão de
Dívida Ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (artigos
585, VII, e 586 do CPC), hábil a, por si só, ensejar a execução, pois
decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que tra-
duz. A inscrição cria o título e a certidão de inscrição o documento
para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da
Lei nº 6.830/80. Configurada a nulidade da CDA, deve ser extinta a
execução fiscal. 2. À luz do princípio da causalidade, deve a Fazenda
Nacional responder pelos honorários advocatícios, na medida em que
a cobrança indevida obrigou a executada a constituir advogado para
promover sua defesa. 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que, sendo cancelada a inscrição de dívida ativa e já tendo ocorrido
a citação do devedor, mesmo sem resposta, a extinção do executivo
fiscal implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ho-
norários advocatícios. 4. Levando-se em conta o valor em execução
(R$ 555.146,92), os honorários devem ser reduzidos ao valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos pelo IPCA-E, em conso-
nância com precedentes desta Turma e as diretrizes do art. 20, § 4º, do
CPC.  5.  Somente  é  possível  a  configuração da  litigância  de  má-fé
onde fique evidenciado, de maneira clara e objetiva, comportamento
da parte tipificado em um dos incisos do art. 17 do CPC. 6. Para a fi-
xação  de danos morais é  imprescindível  a  respectiva  prova  e  o
nexo causal entre este dano e o evento controvertido, o que não
ocorreu no caso.  (Apelação Cível nº 0024350-25.2013.404.9999, 2ª
Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Carla Evelise Justino Hendges. j.
27.10.2015, unânime, DE 04.11.2015). 

Sendo assim, como não há prova cabal de que foi reconhecida a
ilegitimidade do devedor (apelante) no feito executório, há de ser mantida a improce-
dência do pedido de indenização por danos morais.

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apela-
tório. 

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o
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Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes)

Presente ao julgamento o Exmo.  Sr. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 20 de março de 2018.
 

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002890-07.2015.815.2001 — 1ª Vara de Sapé

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação cível  interposta por  Manoel Severino de
Souza contra a sentença de fls. 71/74, proferida nos autos da Ação Declaratória c/c In-
denização por Danos Morais ajuizada em face do Município de João Pessoa, julgan-
do improcedente o pedido inicial.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 77/82, assegura que,
indevidamente, seu nome foi inserido na dívida ativa do município e penhorada quantia
de sua conta corrente, logo, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 84/87.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 95/97, opi-
nou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o Relatório. 
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 10 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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