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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO 
DE  SERVIÇOS.  INCONTROVERSA   A  RELAÇÃO 
JURÍDICA.  PAGAMENTO  PARCIAL  DEMONSTRADO. 
INEXISTÊNCIA  DE  DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A 
QUITAÇÃO TOTAL. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE 
AO  RÉU.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  II,  DO  CPC. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

− Cabe ao autor o ônus de produzir a prova dos fatos por 
si  mesmo  alegados  como  existentes,  em  contrapartida,  é 
incumbência  do  réu  demonstrar  os  fatos  impeditivos, 
modificativos ou extintivos deste direito.

− Ausente prova da quitação total do montante acordado 
no instrumento contratual, incontroversa a inadimplência.

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,  conhecer  do  recurso  e 
negar-lhe provimento.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Jaques  Oscar 
Drecourt contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de 
Boqueirão, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por  Antônio Policarpo da 
Silva.

A julgadora  de  primeiro  grau,  às  fls.  128/130,  acolheu  em 
parte os pleitos lançados na exordial, condenando o promovido ao adimplemento 
do valor de R$ 35.634,96 (trinta e cinco mil  seiscentos e trinta e quatro reais e 
noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde dezembro 
de 2006, e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou ainda, 
ao  pagamento  integral  das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  estes 
fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, às fls.133/138, o apelante sustenta 
que  a  decisão  proferida  encontra-se  incompatível  com  o  conjunto  probatório 
encartado ao caderno processual, ao argumento de que os valores em litígio foram 
comprovadamente pagos através dos depósitos bancários de fls. 29 e transferência 
bancária de fls. 30.

Requer, assim, o provimento do apelo e, por consequência, a 
reforma de todos os termos da sentença objurgada.

Não obstante intimado, o apelado deixou de ofertar razões 
contrárias, conforme atesta a Certidão de fls. 156.

Cota ministerial, fls. 162/164, sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Contam  os  autos  que,  em  28  de  abril  de  2006,  Antônio 
Policarpo da Silva fora contratado por Jacques Oscar Drecourt para a execução de 
algumas obras na residência deste, com prazo de conclusão para 08 de dezembro 
de 2006, conforme o contrato de prestação de serviços encartado às fls. 09/10. O 
valor acordado foi de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais). Posteriormente 
houve  um  aditamento  e  acresceu  ao  pacto  inicial  o  montante  de  R$  16.00,00 
(dezesseis mil reais), totalizando a importância de R$ 221.000,00 (duzentos e vinte 
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um mil reais).

Ocorre  que  Antônio  Policarpo,  ora  apelado,  ajuizou  a 
presente  demanda alegando que,  embora  tenha  cumprido integralmente  a  sua 
obrigação, o Sr. Jacques não pagou o valor acordado, restando ser adimplido R$ 
56.000,00  (cinquenta  e  seis  mil  reais).  Contrariamente  ao  alegado,  o  apelante 
sustenta ter efetuado R$ 225.154,78 (duzentos e vinte e cinco mil cento e cinquenta 
e quatro reais e setenta e oito centavos), quantia maior do que a pactuada.

Pois bem.

O negócio jurídico em debate é bilateral,  ou seja, para que 
este  ocorra,  há  duas  manifestações  de  vontade,  em  sentidos  opostos,  dadas 
simultaneamente, impondo direitos e deveres para as partes. No presente caso, a 
obrigação do apelante era executar as obras no período estipulado no instrumento 
contratual  e,  em  contrapartida,  ao  apelado  caberia  efetuar  o  pagamento  no 
montante acordado.

Em que pese os litigantes afirmarem que cumpriram com as 
suas obrigações, acusam-se reciprocamente pelo descumprimento do acordo.

Feito este registro, cabe ressaltar que todo direito se sustenta 
em  fatos.  Aquele  que  alega  possuir  um  direito  deve,  antes  de  mais  nada, 
demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. À parte contrária 
cabe provar fato impeditivo, modificativo e extintivo deste. Esta regra é prevista 
nos incisos I e II do art. 333 do Código de Processo Civil.

In verbis:

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. 

Com  base  nessa  regra  dominante  do  nosso  sistema 
probatório passo a analisar o conjunto de provas encartadas aos autos.

O apelado trouxe ao caderno processual cópias do contrato e 
do  aditivo  assinado  pelos  contratantes  (09/11),  demonstrando  que  o  valor 
acordado para o pagamento das contraprestações era R$ 221.000,00.
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Lado  outro,  o  apelante  acostou  aos  autos  recibos, 
comprovantes  de  depósito  e  transferências  bancárias  (fls.27/31),  os  quais 
demonstraram um possível pagamento a maior do quantum pactuado.

Verifico  que  os  documentos  carreados  ao  presente  feito 
demonstra  a  realização  de  vários  pagamentos.  No  entanto,  alguns  não  foram 
datados,  razão  pela  qual  não  há  como  precisar  se  encontram-se  inclusos  nos 
recibos acostados.

Como bem delineado pela douta magistrada, a transferência 
de fls. 30 foi realizada antes do término e entrega das obras, deixando dúvidas 
sobre a sua inserção nos recibos de fls. 27/28, já que, em audiência foi declarado 
que  a  prestação  de  contas  destes  documentos  fora  realizado  no  término  da 
prestação do serviço. Entendimento oposto se dá ao documento de fl.  31,  cujo 
valor foi creditado na conta do apelado, conforme extrato bancário de fls. 117.

Nessa ordem de ideias, vislumbro que os valores constantes 
nos recibos de fls. 27/28 restaram devidamente provados como adimplemento ao 
recorrido,  totalizando  a  quantia  de  R$  185.365,04  (cento  e  oitenta  e  cinco  mil 
trezentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

Em relação aos demais valores, não há nos autos recibos ou 
qualquer  indício  de  prova  documental  que  demonstre  de  forma  satisfatória  o 
quitação  das  prestações  ajustadas  entre  as  partes.  Logo,  não  há  falar  em 
adimplência  destes,  motivo  pelo  qual  acertada  foi  a  condenação  da  decisão 
primeva. 

Forte  em  tais  razões,  se  o  apelante  não  cuidou  de 
correlacionar cada prestação com o respectivo recibo de pagamento, tem-se que 
não restou demonstrado o fato extintivo do direito do apelado.

Corroborando  esse  entendimento,  colaciono  o  seguinte 
julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  AÇÃO  DE 
COBRANÇA  EMPREITADA  INCONTROVERSA  A  RELAÇÃO 
JURÍDICA  E  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  A  CONTENTO 
PAGAMENTO  PARCIAL  DEMONSTRADO  POR  PROVA  ORAL 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. Comprovação  do  pagamento  que  se  faz 
mediante exibição de recibo Inexistência de prova documental de fato 
extintivo da obrigação. Ausência de recibo de quitação, nos termos no 
art.  319 do Código Civil.  Sentença reformada. Recurso provido.  (TJSP; 
APL 0001562-36.2006.8.26.0066;  Ac.  7482408;  Barretos;  Vigésima Quinta 
Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Andréa Martins Retamero; 
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Julg. 03/04/2014; DJESP 22/04/2014) 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO para manter todos os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de  abril  de  2015,  conforme  certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, a Exma. Desa. Morais 
Guedes (relatora), o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir 
o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides e a Exma. Dra. Vanda Elisabeth 
Marinho,  Juíza  convocada  para  composição  do  quórum.  Presente  à  sessão,  o 
Exmo. Sr. Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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