
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: nº 0015784-88.2010.815.2001
RELATOR : Juiz convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
APELANTE : Erikye José Lopes Ribeiro
ADVOGADO : José Olavo C. Rodrigues, OAB/PB nº 10027
APELADO : Henrique de Lacerda Guerra
ADVOGADOS : Getúlio Bustorffe Feodrippe Quintão, OAB/PB nº 3397 
ORIGEM : Juízo da 3ª Vara Cível da Capital
JUIZ (A) : Silmary Alves de Queiroga Vita

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
ALEGAÇÃO  DE  COBRANÇA DE  DÍVIDA PAGA.
AUSENTE  COMPROVAÇÃO  DO  VALOR
COMPENSADO.  ÔNUS  QUE  INCUMBE  AO
AUTOR.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
AUSENTE  DEVER  DE  INDENIZAR.
IMPOSSIBILIDADE  DE  RESTITUIÇÃO.
DESPROVIMENTO AO APELO.

–  Não  tendo  o Autor  logrado  êxito  em
desincumbir-se  do  encargo  de  comprovar  o  fato
constitutivo do seu direito alegado na inicial, deixa de
atender  ao  imposto  pelo  art.  333,  I,  do  CPC,
restando imperativa a manutenção da sentença  de
improcedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o Recurso Apelatório, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 114.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Erikye José Lopes

Ribeiro, irresignado com a Sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara

Cível  da  Capital que  julgou  improcedente  o  pedido  formulado  na  Ação  de

Restituição com Indenização por Danos Morais proposta em face de Henrique
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de Lacerda Guerra.

Nas  razões  da  Apelação,  o  Promovente  requer  a  reforma

integral  da  Sentença,  alegando  que o  saldo  existente  relativo  aos cheques

devolvidos e sustados foi saldado quando da entrega ao Promovido de uma

camionete  FORD RANGER,  no  valor  de  R$  44.253,00  (quarenta  e  quatro,

duzentos  e  cinquenta  e  três  reais).  Aduz,  a  má-fé  do  Recorrido  e  o  dano

suportado quando da propositura de uma Ação Monitória e de outra Cautelar

para a cobrança da quantia considerada indevida ante o adimplemento. Em

consequência,  afirmou a possibilidade de restituição em dobro das quantias

pagas e ocorrência de danos passíveis de indenização. 

Contrarrazões não ofertadas.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito 

(fls. 107/108).

É o relatório. 

VOTO

Da Sentença que julgou improcedente a Ação de Repetição de

Indébito com Indenização por Danos Morais, é Recorrente a parte Autora.

Compulsando os autos, aduz a parte Autora na exordial que na

condição  de proprietário  de  loja  revendedora  de veículos  alienou o  veículo

L200 TRITON de propriedade do Promovido no valor de R$ 125.000,00 (cento

e  vinte  cinco  mil  reais),  sendo  parte  do  pagamento  realizado  através  de

cheques, de sua titularidade.

Esclarece que,  em que se pese a devolução e sustação de

algumas das cártulas emitidas,  o  débito  foi  saldado mediante a entrega ao

Promovido  de  uma  camionete  FORD  RANGER,  no  valor  R$  40.000,00

(quarenta mil reais). Em consequência, afirma que o Promovido agiu de má-fé

quando  da  propositura  da  Ação  Monitória  de  nº  200.2010.001.648-0  e  da
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Cautelar nº 200.2010.000.399-1 cobrando o valor adimplido, o que gera dano

moral passível de indenização.

Dito isto, passo a análise da questão.

Analisando as provas colacionadas aos autos, adianto que o

Autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe era

dirigido, consoante dispõe o art. 333, I do novo Código de Processo Civil, a

amparar a pretensão indenizatória.

Com efeito, a prova trazida aos autos é insuficiente a atestar a

realização  de  negócio  jurídico  referente  a  entrega  do  automóvel  em

compensação  da  devolução  e  sustação  dos  cheques  emitidos  pelo  Autor,

considerando que a parte não juntou ao processo recibo com as formalidades

que  a  lei  prescreve,  prova  esta  que  não  se  mostrava  impossível,  sendo

insuficiente a juntada do documento escrito de próprio punho pelo Autor e sem

assinatura do Promovido (fl.14).

Assim  sendo,  inexiste  mínimo  indicativo  de  que  a  dívida

existente perante o Promovido foi saldada com a entrega do automóvel FORD

RANGER, ou que, sequer faça parte da negociação ora discutida, deixando a

parte de fazer prova da sua própria assertiva, o desprovimento do Recurso é

medida imperativa.

Com essas considerações, DESROVEJO  O  APELO  DO

PROMOVIDO, mantendo a Sentença recorrida em todos seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  o  Excelentíssimo
Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).
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Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 08 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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