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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
PERDAS  E  DANOS.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PAGAMENTO.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

Reconhecida  a  dívida  pelo  réu,  a  ele  incumbe
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover a
apelação cível.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Pericles Nunes
Souto  Lima contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Cível  da
Comarca da Capital (fls. 60/61) que, nos autos da “AÇÃO DE PERDAS E
DANOS” em face dele aviada por Maria da Conceição Gonçalves da Silva,
julgou procedente “O PEDIDO para condenar o promovido a pagar a autora a
quantia de R$ 23.149,26 (vinte e seis mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e seis
centavos)”, a título de juros, correção monetária e multa correspondentes às
perdas e danos sofridos pela demandante “em virtude do pagamento em atraso
das parcelas devidas do negócio jurídico celebrado entre as partes.”.

O magistrado fundamentou que o réu não comprovou
sequer o pagamento do valor solicitado pela autora referente à correção e
juros,  porquanto “o documento juntado pelo  promovido às  fls.  38,  não possui
validade legal uma vez que não há assinatura da parte promovente em qualquer
campo do documento que demonstre ter recebido esse valor do promovido. Além
disso,  a  data  constante  no  documento  é  ANTERIOR,  ao  pagamento  da  última
parcela  do  negócio  jurídico  que  só  se  deu  em  JUNHO  DE  2013,  conforme
documento juntado pelo promovido às fls. 36 dos autos.”.

Em  suas  razões,  o  promovido  sustenta  a  reforma  da
decisão para julgar improcedente o pedido exordial, expondo (sic):

( … )

Ora, é sabido, até por demais, que para se pagar uma certa quantia

a outra pessoa, não se faz necessário que aquela pessoa que seta

recebendo assine  o  recebimento.  Ademais,  o  próprio  declarante

não  sabe  informar  de  que  trata  o  documento  de  folhas  38,

documento  este  que  comprova  que  o  promovente  pagou  as

devidas  correções,  inclusive  no  importe  de  24.000,00  (vinte  e

quatro mil reais) ainda que antes do término do contrato, isto por
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exigência  e  de  comum acordo com o filho da promovente,  que

prestou depoimento como declarante neste processo.

( … )

Contrarrazões, fls. 70/79, pelo desprovimento.

Cota Ministerial sem manifestação meritória, fls. 85/87.

É o relatório.

V O T O .

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares(Juiz Convocado
para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) – Relator.

O magistrado fundamentou que o réu não comprovou
sequer o pagamento do valor solicitado pela autora referente a correção e
juros,  porquanto “o documento juntado pelo  promovido às  fls.  38,  não possui
validade legal uma vez que não há assinatura da parte promovente em qualquer
campo do documento que demonstre ter recebido esse valor do promovido. Além
disso,  a  data  constante  no  documento  é  ANTERIOR,  ao  pagamento  da  última
parcela  do  negócio  jurídico  que  só  se  deu  em  JUNHO  DE  2013,  conforme
documento juntado pelo promovido às fls. 36 dos autos.”.

O apelante  sustenta  a  reforma da  decisão,  afirmando
“não se faz necessário que aquela pessoa que seta recebendo assine o recebimento.” e
que o documento de fl. 38 comprova o pagamento das “devidas correções”.

Pois bem.

O documento de fl. 38 (nota promissória) não demonstra
que  o  demandado  pagou,  ainda  que  parcialmente,  as  perdas  e  danos
sofridos pela demandante, porquanto necessária a comprovação de efetivo
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pagamento.

Nesse caminho, seria necessário constar no documento a
assinatura da autora declarando a quitação, ainda que parcial,  do débito.
Sem a assinatura/declaração o documento não prova efetivo adimplemento.

Assim sendo,  a sentença deve ser  mantida pelos  seus
próprios  fundamentos,  tendo  em  vista  que,  in  casu,  incumbe  ao  réu  a
demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 373, II, do CPC/15).

Com  essas  considerações  NEGO  PROVIMENTO  ao
apelo, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia  10 de abril  de 2018,  conforme certidão de julgamento de f.  91,  o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides(Presidente),  dele
participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(Juiz
convocado para substituir o Exmo Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).
Presente à sessão, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de
Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa – PB, 13 de abril de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
J u i z  C o n v o c a d o / R E L A T O R
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