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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0007627-48.2011.815.0011

Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante: Rosivânia Costa dos Santos - Adv.: Mariana Correia Lima de 
Queiroz (OAB-PB 14.941). 

Apelado: Jarbas Brandão Júnior – Adv.: Isaque Noronha Caracas (OAB-
PB 15.991). 

EMENTA:  AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS-  APELAÇÃO –  CONTRATO DE
COMPRA E VENDA VERBAL- SUPOSTO PREÇO
AJUSTADO  INADIMPLIDO.  PAGAMENTO  EM
DINHEIRO  E  ATRAVÉS  DA  ENTREGA  DE
VEÍCULO  COMO  PAGAMENTO  –  BENS
DEVIDAMENTE  ENTREGUES  À  PESSOA
ESTIPULADA  PELA  APELANTE-  CONTRATO
DEVIDAMENTE QUITADO- AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO  E  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em negar
provimento ao apelo.

RELATÓRIO
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Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Rosivânia
Costa  dos  Santos (fls.116/120), hostilizando  a  sentença  do  Juízo  de
Direito da Comarca de Campina Grande-PB (fls.109/113), nos autos da
Ação de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais,
proposta em desfavor de Jarbas Brandão Júnior.

O  juízo  de  primeiro  grau  julgou  improcedentes  os
pedidos,  fundamentando,  em  suma,  que  o  contrato  fora  devidamente
cumprido pelo Promovido, pois este efetuou o depósito de R$ 15.000,00
(quinze  mil  reais)  e  entregou  o  veículo  no  valor  de  R$  55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais) como restante da quitação do contrato no
total  de  R$70.000,00  (setenta  mil  reais),  não  havendo  nenhum saldo
remanescente a ser restituído, ante as provas dos autos.

Inconformada, a Apelante sustenta que firmou contrato
verbal para venda dos equipamentos de sua loja ao Apelado, que o preço
acertado  foi  de  R$75.000,00  (setenta  e  cinco  mil  reais),  que  embora
tenha recebido o veículo em sua loja, a entrega fora feita ao seu gerente,
pessoa estranha ao que fora estipulado no contrato verbal, que logo após
o veículo fora roubado, que o Apelado se negou a prestar o boletim de
ocorrência policial porque provavelmente estaria envolvido. 

Sustenta ainda que a simples entrega do veículo com o
seu documento não constitui como transferência de propriedade, tendo
em  vista  que  necessitariam  ir  ao  cartório,  reconhecerem  firma  de
assinaturas e só assim proceder com os trâmites junto ao Detran. 

Dessa forma, pugna pelo recebimento da quantia de R$
55.000,00  (cinquenta  e  cinco  mil  reais)  correspondente  ao  veículo
roubado em sua posse, mais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que supostamente restaram ser adimplidos. 

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 123/125.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça
ofertou parecer, contudo sem opinar sobre o feito, por entender ausente o
interesse público que legitime sua intervenção (fls.136/139).
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É o relatório.

VOTO

A  celeuma  desses  autos  cinge-se  ao  suposto
inadimplemento  contratual  alegado  pelo  Apelante  no  negócio  jurídico
firmado entre as partes. 

Necessário se faz um breve resumo fático dos autos. 

Conta  a  Autora/Apelante,  em  sua  peça  inicial  (fls.
02/11), que firmou contrato verbal com o Apelando, no sentido de vender
os maquinários e estoque de sua loja de artigos de motocicletas, que fora
acertado inicialmente o preço de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
que seria pago da seguinte forma:  R$ 20.000,00 (vinte mil  reais)  em
espécie e o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) seria dado
um veículo do tipo S10 como pagamento. 

Alega que o Promovido/Apelado fez o pagamento de R$
15.000,00  (quinze  mil  reais)  e  retirou  todos  os  produtos  de sua  loja,
ficando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o veículo S10 a ser
entregue  em  cartório  para  procedimento  de  transferência  quando  a
Apelante retornasse de uma vigem a São Paulo, feita de emergência, por
problemas de saúde. 

Entretanto,  argumenta que o Apelado não cumpriu o
que fora estipulado, pois no mesmo dia de sua vigem o Promovido se
dirigiu  a  sua  loja  com  aspecto  de  nervoso  e  entregou  o  veículo  e  o
documento ao gerente de sua loja, SR. Katiano Gomes da Silva e que logo
após  a  sua  saída  quatro  homens  invadiram a  loja  e  obrigaram o  seu
gerente  a  entregar  o  veículo  com o  documento,  conforme  boletim  de
ocorrência (fls. 17/19). 

Desse modo, entende que lhe é devido o pagamento do
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo em vista que o Apelado
fez a entrega do veículo a pessoa diversa da avençada, assim como, a
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propriedade do bem só é transferida após os trâmites junto ao cartório, o
que  não  fora  feito  pelo  roubo  do  veículo,  pugnando  ainda  por  danos
morais, pelos supostos danos sofridos. 

Em  sede  de  Contestação  (fls.39/50),  sustenta  o
Apelado que todo o contrato fora cumprido, que somente se a venda fosse
a prazo que o preço seria de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que como o
contrato  fora  cumprido  à  vista,  o  preço  acertado  foi  o  valor  de
R$15.000,00 (quinze mil reais), mais a entrega do veículo S10, tudo à
vista,  e na pessoa de seu gerente comercial,  o SR. Katiano Gomes da
Silva, conforme se comprova pelo depósito bancário efetuado na conta
deste (fl. 73), tendo em vista que a Apelante e seu esposo não residiam
mais em Campina Grande pelo fato que contraíram exorbitantes dívidas
no comércio de equipamentos de motocicletas, fato este notório entre os
negociantes do ramo. 

Alega  que  o  veículo  fora  entregue  com  toda
documentação,  inclusive  com  o  recibo  ao  Sr.  Katiano,  conforme  fora
estipulado, não havendo que se falar em qualquer quantia a saldar. 

Analisando os autos, resta incontroverso que as partes
firmaram  contrato  verbal  para  o  que  fora  exposto  acima,  todavia
controvertido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Sobre a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que
encontra-se controvertida a Autora/Apelante não trouxe provas cabais que
possam levar o julgador a aferir tal pedido, quedando com o seu dever
legal previsto no art.373, I, do CPC/2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor,  quanto ao fato constitutivo de seu
direito;

Em  sentido  oposto,  o  Apelado  consegue  provar  que
tanto o depósito como a entrega do veículo foram feitas no mesmo dia,
08/02/2010, presumindo-se que a quitação do contrato fora feita à vista,
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conforme relata  na  peça  contestatória,  bastando-se  aferir  as  datas  no
boletim de ocorrência policial e no comprovante de depósito (fls.17 e 73). 

Desse modo, entendo que o contrato avençado foi no
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), não havendo que se falar em
valor a adimplir referente aos R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

No que pertine a entrega do veículo no valor  de R$
55.000,00  (cinquenta  e  cinco  mil  reais)  restou  demonstrado
primeiramente  que  o  Réu/Apelado  realizou  depósito  no  valor  de  R$
15.000,00 (quinze mil  reais) na conta do Gerente da Loja, Sr.  Katiano
Gomes da Silva (fl. 73), valor este que não foi pleiteado como inadimplido
pela Autora/Apelante em sua exordial, presumindo-se a assertiva que essa
pessoa fora investida de poderes para receber quantias do contrato.

 
No  mesmo  passo,  não  cabe  a  Autora  alegar  que  a

entrega do veículo fora feita a pessoa diversa do avençado, pois anuiu
com o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) feito na conta de
seu gerente, conforme se percebe de sua ratificação à fl.80 na peça de
impugnação à contestação, sendo o Sr. Katiano pessoa idônea a receber o
veículo estipulado como pagamento.

Ademais, o art. 308 do CC/2002, prevê a possibilidade
do recebimento do crédito por pessoa que o representa, veja-se:

Art.  308. O  pagamento  deve  ser  feito  ao
credor ou a quem de direito o represente, sob
pena de só valer depois de por ele ratificado, ou
tanto quanto reverter em seu proveito.   

Assim,  percebe-se  que  o  contrato  fora  integralmente
cumprido por parte do Apelado. 

Dessa forma, como não há provas de que a conduta do
Apelado tenha ensejado qualquer ato ilícito, não há que se falar em danos
materiais  ou  morais,  por  ausência  dos  requisitos  legais  do  dever  de
indenizar. 
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Nesse  norte,  confira-se  jurisprudência  do  Tribunal  de
Justiça do Rio Grande do Sul:

Emen
t
a: APELAÇÃO  CÍVEL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.  AUSÊNCIA DE PROVA.  Não
ten
d
o o au t o r  c o m p r o v a d o  o fa t o  c o n s t i t u t i v o  de seu d i r e i t o ,  no s  t e r m o s  d o  art. 333, i n c .  I, d o  CPC, a prolação d o  juízo de improcedê n c i a  e r a  medida q u e  se
impunha. Sentença mantida por seus próprios e
jurídicos  fundamentos.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO.  Demonstrado  que  o  autor
alterou  a  verdade  dos  fatos,  impositiva  a
manutenção da multa arbitrada por litigância de
má-fé. HIPÒTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO
AO  APELO.  (Apelação  Cível  Nº  70036936680,
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator:  Paulo  Roberto  Lessa Franz,  Julgado em
27/12/2010)
Emen
t
a: APELAÇÂO CÍVEL.  RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS E  MORAIS.  AUSÊNCIA DE PROVA
DO  ATO  ILÍCITO.  Para  a  configuração  da
responsabilidade  subjetiva,  é  necessária  a
presença  dos  pressupostos  da  obrigação  de
indenizar, previstos no art. 186 e 927 do Código
Civil (art. 159 do Código Civil de 1916), a saber, a
conduta ilícita,  o dano e o nexo de causalidade.
Ausente  a  pr o v a da  conduta  ilícita,  a
improcedência  do  pedido  indenizatório  é  medida
que se impõe. Hipótese em que a situação toda
vertida nos autos se desencadeou através de ação
policial, não se imputando à ré qualquer tipo de
conduta  ilícita  no  seu  agir.  Improcedência  do
pleito indenizatório. HIPÓTESE EM QUE SE NEGA
SEGUIMENTO  AO  APELO.  (Apelação  Cível  Nº
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70039806146, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz,
Julgado em 16/12/2010).

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo-se integralmente a sentença. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigues Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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