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AGRAVO INTERNO.  DECISÃO ISOLADA EM REMESSA 
OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO FORMALIZADO. 
CRÉDITO COMPROVADO.  FALTA DE DEMONSTRAÇÃO 
DA  ADIMPLÊNCIA  PELO  ENTE  PÚBLICO.  ÔNUS  DA 
EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
CIVIL.  MANUTENÇÃO  DA  MONOCRÁTICA 
QUESTIONADA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO 
REGIMENTAL.

- Havendo contrato administrativo válido, referente ao forne-
cimento de peças e serviços de mecânica prestados à edili-
dade, que, por sua vez, não comprovou o adimplemento pe-
cuniário, é de se reconhecer a dívida perquirida mediante a 
manutenção da sentença que determinou o pagamento de 
tais serviços.

- Não logrando êxito, a municipalidade, em comprovar a sua 
adimplência, é de se considerar devido o pagamento da con-
traprestação pelo serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cabedelo em face 

de decisão monocrática, desta Relatoria, encartada às fls. 438/444, que, nos autos da 

“Ação  de  Cobrança” proposta  por  Servclima  Comércio  e  Serviços  Ltda, negou 

seguimento aos Recursos Apelatórios e deu provimento parcial ao reexame necessário.

Na sua irresignação, o agravante reitera os termos do apelo, defendendo, 

basicamente, a nulidade da sentença por se embasar em documentos apresentados em 

momento posterior ao ajuizamento da ação, além da invalidade dos atos praticados pelo 

Secretário de Transporte do Município, visto que não teria competência legal para receber  

as notas fiscais emitidas pela empresa requerente.

Ante  o  exposto,  pugna  pelo  provimento  da  sua  insurgência,  com  a 

reconsideração da decisão combatida. Caso contrário, que a presente súplica regimental 

seja posta em mesa, para o seu julgamento pelo Colegiado. (fls. 446/450).

É o breve relatório.

VOTO

Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, que permite 

ao julgador reconsiderar a decisão monocrática agravada antes de apresentar os autos 

em sessão de julgamento,  mantenho em todos os termos o  decisum  ora vergastado, 

pelas razões nele expostas.

Vislumbro não merecer acolhimento o pleito declinado através da presente 

irresignação,  uma  vez  que  o  decisório  singular  encontra-se  em  sintonia  com  a 

jurisprudência dominante desta  Corte de Justiça  e de Tribunal  Superior,  comportando 

julgamento monocrático, à luz do disposto no artigo 557, caput e §1.º – A, da Lei Adjetiva 

Civil.
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Logo,  estando à decisão guerreada em conformidade com jurisprudência 

deste Tribunal e da Corte Cidadã, não haveria óbice ao julgamento monocrático, razão 

porque a mantenho nos exatos termos e sob idêntico fundamento, cujo teor segue, ipsis 

litteris, na parte que interessa:

“DA REMESSA OFICIAL E APELO DA EDILIDADE PROMOVIDA

Inicialmente,  necessária  a  análise  das  questões  prévias 
suscitadas pelo ente promovido.

Da preliminar de nulidade da sentença

Pois  bem.  O  Município  alega,  em  sede  de  preliminar,  que  a  
sentença  objurgada  seria  nula,  visto  que  se  embasou  em 
documentos  apresentados  posteriormente  ao  ajuizamento  da  
ação, afrontando, assim, o disposto no art. 282, IV, do Código de  
Processo Civil.

Sem razão. 

Compulsando o caderno processual, verifico que os documentos  
impugnados  pela  edilidade  se  tratam  dos  originais  
correspondentes  as  fotocópias  que  acompanharam  a  petição 
inicial e que foram expostos tão somente em razão da insurgência  
acerca de sua autenticidade apontada na contestação.

A jurisprudência  pátria  há  muito  vem sufragando  entendimento  
segundo o qual a autenticação dos documentos fotocopiados não 
se mostra imprescindível, eis que a simples cópia se reveste de  
presunção iuris tantum de veracidade.

Vejamos precedente da Corte Cidadã nesse sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO 
REVISIONAL.  PROCURAÇÃO.  FOTOCÓPIA  NÃO 
AUTENTICADA.  PRESUNÇÃO  JURIS  TANTUM  DE 
AUTENTICIDADE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  
INCIDÊNCIA.  1.  A autenticação  de  cópia  de  procuração  e  de  
substabelecimento  é  desnecessária,  porquanto  presumem-se 
verdadeiros  os  documentos  juntados  aos  autos  pelo  autor,  
cabendo à parte contrária alegar a sua falsidade. 2. A Segunda 
Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do  
julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,  
no  sistema  do  novel  art.  543-C  do  CPC,  trazido  pela  Lei  dos  
Recursos Repetitivos,  pacificou  o  entendimento  já  adotado  por  
esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à  
limitação dos juros remuneratórios que foi  estipulada na Lei de  

Desembargador José Ricardo Porto
 3



Agravo Interno nº 0000575-75.2011.815.0731

Usura  (Decreto  22.626/33).  3.  A  capitalização  dos  juros  em 
periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a  
partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que  
pactuada. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, 4ª Turma, AgRg 
no REsp 1030809/MS, Reg. Int. Proces.  2008/0028275-4, relator  
Ministro   Honildo  Amaral  de  Mello  Castro  (Desembargador  
Convocado do TJ/AP), data da decisão: 15/10/2009, publicada no  
Diário de Justiça Eletrônico do dia 26/10/2009)

Ademais,  é  sem  importância  a  não  autenticação  de  cópia  de  
documento,  quando  não  impugnado  o  seu  conteúdo.  Sendo 
assim, a fotocópia da documentação não contendo autenticação 
oficial,  por  si  só,  é  suficiente  para  embasar  as  alegações  
formuladas no caso em disceptação.

Não  obstante  à  aptidão  dos  documentos  reproduzidos,  a  
apresentação  posterior  dos  originais  que  confirmam  a 
autenticidade  das  cópias  acostadas à  exordial  não  configura  a  
hipótese  de  preclusão  consumativa,  devendo  ser  afastada  a  
prefacial. 

Da preliminar de invalidade do ato administrativo

No que tange à  arguição de rescisão do ato  administrativo  de  
recebimento das notas fiscais dos serviços prestados nos veículos  
da  Edilidade  por  incompetência  do  Secretário  Municipal  de  
Transporte  em  praticá-lo,  vislumbro  que  também  é  
desmerecedora de guarida.

Ab initio, esclareço que o contrato administrativo nº 00149/2010 –  
CPL  (FLS.  19/23)  que  entabulou  o  serviço  prestado  ao  ente  
público, foi assinado pelo chefe do poder executivo municipal e  
não pelo Secretário de Transporte. Sendo assim, o ato de gestão  
o  qual  instituiu  a  despesa  correspondente  ao  débito  com  a 
empresa promovente foi praticado pelo agente competente.

Outrossim,  o  recebimento  das  notas  fiscais  pelo  Secretário  de  
Transporte configura-se como mero ato de expediente, destinado  
tão somente a dar andamento aos procedimentos que tramitam 
na pasta.

Para melhor consolidar tal entendimento, transcrevo passagem da 
sentença (fls. 424/425), prolatada pela Juíza de primeiro grau, que  
abordou  com  percuciência  o  âmago  da  lide  posta  em  juízo,  
conforme se observa abaixo:

“Neste  momento  é  necessária  uma pausa para  explicar  que  o  
recebimento dos serviços atestados pelo Secretário do Município  
é  prova  suficiente  e  indeclinável  da  realização  dos  serviços  e  
fornecimento de peças consignados nas notas fiscais,  pois  em 
virtude  da  desconcentração  administrativa  (distribuição  das 
atribuições  decorrentes  da  competência  do  Município  entre  
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diversos  órgãos  da  própria  estrutura),  o  prefeito  não  realiza  
pessoalmente todos os atos administrativos, mas apenas aqueles  
que são indelegáveis, competindo, por exemplo, aos secretários  
municipais  a  prática  de  atos  relacionados  com  a  pasta  que  
presidem.

Pois bem. É de conhecimento público e notório que a Secretaria  
Municipal  de  Transportes  tem  entre  as  suas  atribuições  a  de  
realizar  o  gerenciamento  e  a  manutenção  da  frota  municipal.  
Assim sendo, é atribuição do Secretário de Transportes realizar a  
manutenção  da  frota  municipal  e  fiscalizar  a  realização  dos  
serviços, de maneira que ao assinar as notas fiscais atestando a  
realização do serviço nos veículos do Município, o Sr. Secretário  
cumpriu  com  o  seu  múmus  público,  não  sendo  necessária  a  
assinatura  do  Sr.  Prefeito  para  dar  validade  aos  serviços  
prestados.

Importante ressaltar, que não que se confundir o fato do Prefeito  
ser,  na qualidade de representante legal  da pessoa jurídica de  
direito  público,  responsável  pela  assinatura  de  contratos 
administrativos,  convênios,  Nomeações,  etc.,  com  a  atribuição  
dos  secretários  municipais  de  cumprir  o  pactuado  pelo  ente 
público.” (fls. 323/324) (grifei)

Nesse  diapasão,  não  restam  dúvidas  quanto  à  validade  dos  
documentos comprobatórios da realização dos serviços alegados,  
tão bem eximido pela julgadora “a quo”.

Por conseguinte, cumpre rejeitar as preliminares lançadas.

Ultrapassada as matérias prefaciais, passemos ao mérito.

Informam os autos que a empresa promovente executou serviços  
de  mecânica  e  fornecimento  de  peças  para  os  veículos  da  
Prefeitura Municipal de Cabedelo, totalizando o montante de R$  
63.307,00  (sessenta  e  três  mil,  trezentos  e  sete  reais),  
comprovado através das notas fiscais anexadas (fls. 25/97), visto  
que  cumpriu  integralmente  as  solicitações  da  edilidade  na  
manutenção  dos  automóveis  pelo  período  em  que  vigorou  
normalmente o pacto firmado, mesmo assim, não teve seu crédito  
quitado pela Municipalidade. 

Verifico no caderno processual, que o promovido não contestou a 
realização  dos  serviços  prestados,  tampouco  rejeitou  a  
inadimplência  alegada  na  inicial,  limitando-se  em  atacar  a  
utilidade e veracidade dos documentos apresentados, inexistindo,  
portanto,  prova do pagamento da dívida.

Pois bem. Entendo que a sentença hostilizada deve ser mantida,  
visto que a edilidade não conseguiu se desincumbir da regra do  
art. 333, II, do CPC, ou seja, desconstituir, modificar ou extinguir o  
direito da autora. Vejamos o dispositivo citado:
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Art. 333 - O ônus da prova incumbe:

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

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou  
extintivo do direito do autor. Grifo nosso.

Assim, agiu com costumeiro acerto a Magistrada sentenciante ao 
garantir o direito da empresa em receber os valores dos serviços  
prestados  à  municipalidade  que  foram  efetivamente  
demonstrados.

Nessa  esteira,  a  promovente  adimpliu  as  obrigações  que  lhe  
foram  impostas  pelo  vínculo  na  expectativa  de  perceber  a  
contraprestação  prometida.  A parte  do  compromisso  afeta  aos  
serviços  contratados  restou  consumada,  sendo  impossível  a  
desconstituição desses efeitos. 

Além do mais, não restou comprovada a existência de qualquer  
fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo,  como por  exemplo,  a  
demonstração de débito social da empresa recorrida ou a própria  
quitação.
Importante destacar, mais uma vez, que caracterizada a execução 
do serviço ao município, sem o respectivo pagamento, legítima é  
a cobrança dos valores inadimplidos, sob pena de locupletamento  
indevido por parte do ente público. 

Nesse norte, seguem precedentes deste Tribunal, reconhecendo 
o direito à percepção da referida dívida: 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  DE  
VENDA  DE  PEÇAS  AUTOMOTIVAS.  PROCEDÊNCIA.  
IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. Alegação de nulidade  
processual  por  cerceamento  de  defesa.  Inaplicabilidade  dos 
efeitos da revelia. Direito suficientemente comprovado pelo autor.  
Possibilidade  de  julgamento  antecipado.  Cerceamento  não 
caracterizado. Mérito. Contrato realizado na gestão de ex-prefeito.  
Responsabilidade  do  ente  público  que  não  ilide  o  pagamento.  
Pagamento não comprovado. Ônus do município. Desprovimento.  
Embora a Fazenda Pública não se sujeite aos efeitos da revelia, é  
possível  o  julgamento  antecipado  da lide,  pois  a  existência  da 
dívida alegada pela empresa restou suficientemente comprovada 
através da notas fiscais devidamente assinadas pelo contratante,  
não  caracterizando,  pois,  qualquer  cerceamento  de  defesa.  A 
edilidade  não  pode  se  negar  ao  pagamento  dos  materiais  e 
serviços contratados com a empresa recorrida sob a alegação de  
que o contrato havia sido firmado na gestão do ex-prefeito, sob  
pena  de  caracterizar  enriquecimento  ilícito.  Provado  que.  Em 
virtude de relação negocial travada entre as partes. O credor, ora  
apelado,  cumpriu  sua  obrigação  contratual,  revela-se  ônus  do 
município  apelante  provar  o  adimplemento  da  contraprestação 
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que lhe é exigível, posto ser fato extintivo do direito do autor (art.  
333, II, do CPC). Ausente referida prova, conclui-se pelo acerto da  
sentença condenatória que lhe imputa o dever de satisfação de  
obrigação  exigível  por  força  contratual.  (TJPB;  AC 
002.2008.000634-5/001;  Rel.  Juiz  Conv.  Onaldo  Rocha  de 
Queiroga; DJPB 22/03/2011; Pág. 7). Grifo nosso.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE ESTUDANTES.  
CONTRAPRESTAÇÃO  NÃO  PAGA  PELA  EDILIDADE.  
COMPROVAÇÃO.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DAS 
VERBAS  PLEITEADAS.  SENTENÇA  PROCEDENTE.  
IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE  REFORMA  DO  JULGADO.  
Ausência  de  prova  da  efetiva  prestação  do  serviço.  
Descabimento. Ônus da edilidade. Inteligência do art. 333, II do 
CPC. Manutenção da sentença de primeiro grau que se impõe.  
Desprovimento do apelo. É ônus do município provar a ocorrência  
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o direito do  
prestador  de  serviços  ao  recebimento  das  verbas  salariais  
pleiteadas.  (TJPB;  AC  053.2009.000172-7/001;  Rel.  Des.  João  
Alves da Silva; DJPB 11/06/2010; Pág. 8) Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  MUNICÍPIO.  Contrato  de  locação  de  motocicleta  
para transporte de estudantes. Provas documentais do direito do  
autor.  Satisfação.  Fatos  impeditivos  ou  modificativos.  Ônus  da  
prova  do  réu.  Descumprimento.  Manutenção  da  sentença.  
Desprovimento  do  apelo.  Evidenciado  a  locação  e  a  real  
prestação  de  serviços  à  municipalidade,  surge  a  obrigação  do 
apelante  de  pagar  as  respectivas  despesas.  Não  pode  a  
municipalidade  ignorar  o  princípio  da  moralidade  administrativa  
que deve nortear os atos de seus agentes públicos, vez que da  
locação  e  prestação  de  serviços  nasce  o  dever  para  a  
administração  de  efetuar  o  devido  pagamento,  sob  pena  de  
enriquecimento sem causa. Nos termos do art. 333, II, do CPC,  
cabe  ao  réu  comprovar  os  fatos  impeditivos,  modificados  ou  
extintivos do direito do autor. (TJPB; AC 053.2009.000180-0/001;  
Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa; DJPB 14/05/2010; Pág. 9)  Grifo 
nosso.

Destarte, irretocável, neste ponto, o decisório monocrático.

No entanto, no tocante à correção monetária e aos juros de mora,  
concebo a necessidade de reforma da sentença, uma vez que os  
valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda  
Pública,  após  a  entrada  em  vigor  da  Lei  11.960/09,  devem 
observar os critérios de atualização nela disciplinados.

No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é  
de natureza tributária, os juros moratórios devem ser calculados  
com base nos juros da caderneta de poupança, nos termos da  
regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1999, com redação dada pela Lei  
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11.960/2009.  Por  sua  vez,  a  correção  monetária,  por  força  da  
declaração de inconstitucionalidade parcial  do art.  5º  da Lei  nº  
11.960/09,  deverá  ser  calculada com respaldo no IPCA,  índice  
que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Nesse  diapasão,  apresento  a  jurisprudência  da  nossa  Corte  
Superior:
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
ESPECIAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA 
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.  LEI  11.960/2009,  QUE 
ALTEROU  O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA 
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM 
CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO.  
IMPOSSIBILIDADE.
1. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute  
a  constitucionalidade  de  lei  não  enseja  sobrestamento  dos  
recursos  que  tramitam  no  STJ.  Cabe  exame  de  tal  pretensão  
somente  em  eventual  juízo  de  admissibilidade  de  Recurso  
Extraordinário interposto no STJ.
2. O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de  
24.8.2001, com a redação alterada pelo art. 5º da Lei 11.960, de  
29.6.2009,  tem  natureza  processual,  devendo  incidir  
imediatamente nos processos em tramitação, vedada, entretanto,  
a retroatividade ao período anterior à sua vigência.
3.  A Primeira Seção do STJ,  alinhando-se ao entendimento do 
STF,  no  julgamento  do  REsp  1.270.439/PR,  sob  o  rito  dos  
recursos especiais repetitivos (art.  543-C do CPC), estabeleceu 
que, a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.  
5º  da  Lei  11.960/2009,  a)  "a  correção  monetária  das  dívidas  
fazendárias  deve  observar  índices  que  reflitam  a  inflação  
acumulada  do  período,  a  ela  não  se  aplicando  os  índices  de  
remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança";  b)  "os  juros  
moratórios  serão  equivalentes  aos  índices  oficiais  de 
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança,  
exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual  
prevalecerão  as  regras  específicas"  (REsp  1.270.439/PR,  Rel.  
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013).
4. No caso dos autos, como a condenação imposta à agravante é  
de  natureza  não  tributária,  os  juros  moratórios  devem  ser  
calculados com base nos juros da caderneta de poupança, nos  
termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1999, com redação dada  
pela Lei 11.960/2009.
Por  sua  vez,  a  correção  monetária  deverá  ser  calculada  com 
respaldo no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada 
do período.
5. Quanto ao pedido de exclusão da multa aplicada com base no 
art. 538 do CPC, esta deve ser mantida, uma vez que, in casu,  os  
segundos Embargos de Declaração opostos com a repetição dos 
mesmos argumentos configuram a hipótese prevista no referido  
dispositivo legal.
6. Agravo Regimental não provido.

Desembargador José Ricardo Porto
 8



Agravo Interno nº 0000575-75.2011.815.0731

(AgRg  nos  EDcl  nos  EDcl  no  AREsp  92.371/SP,  Rel.  Ministro  
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
26/11/2013, DJe 06/12/2013)

Frise-se,  que,  todavia,  a  referida  lei  não  pode  retroagir,  não  
podendo ser empregada em período anterior à sua edição.

Com estas razões,  nos termos do art.  557,  caput  e §1º-  A,  do  
Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ÀS SÚPLICAS 
APELATÓRIAS  DA  PROMOVENTE  E  DA  EDILIDADE 
PROMOVIDA  e  PROVEJO  PARCIALMENTE  O  RECURSO  
OFICIAL, apenas para determinar a aplicação imediata do art. 1º-
F da Lei 9.494/97, modificado pela Lei nº 11.960/09, para que os  
juros  moratórios  sejam  calculados  com  base  nos  juros  da  
caderneta de poupança e a correção monetária, com respaldo no  
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período,  
conforme  demonstrado  nas  razões  do  presente  decisum,  
ressaltando  que,  no  período  anterior,  tais  acessórios  deverão 
seguir  os  parâmetros  definidos  pela  legislação  então  vigente,  
mantendo  incólume  os  demais  termos  da  sentença.”  (fls.440-
V/444).

Dessa  forma,  estando  todas  as  matérias  ventiladas  no  agravo  interno 

devidamente analisadas no  decisum combatido, bem como levando em consideração a 

jurisprudência dessa Corte e do Superior Tribunal de Justiça,  NEGO PROVIMENTO ao 

Recurso Regimental, para manter inalterado o julgamento questionado.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR       

Desembargador José Ricardo Porto
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