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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA.  VENDA  DE  MATERIAIS  ELÉTRICOS. 
RECEBIMENTO.  EMPENHO  REALIZADO.  PAGAMENTO  DE 
APENAS  EM  PARTE  DA  DÍVIDA.  PROVA  DE  FATOS 
IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  E  EXTINTIVOS  DO  DIREITO 
DO AUTOR. ÔNUS DA EDILIDADE. ART. 373, II, DO NCPC. NÃO 
DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS  PROBANDI.  PAGAMENTO 
DEVIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

− Ao  município  cumpre  o  ônus  de  demonstrar  a  realização  do 
pagamento pleiteado,  nos termos do artigo 373,  II,  do CPC. Se não 
provou o pagamento do restante da dívida cobrada,  deve efetuá-lo, 
sob pena de ocorrência de enriquecimento ilícito do ente público em 
detrimento do particular, vedado pelo ordenamento jurídico.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa 
oficial, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 
79.

Relatório

Trata-se de  remessa oficial e apelação interposta pelo  Município de 
Condado contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança 
proposta por C Pinheiro e Cia Ltda em desfavor da edilidade.

Na sentença,  o  magistrado registrou que os documentos acostados 



aos autos revelam que o município ao negócio jurídico firmado com o autor,  mas que 
apenas iniciou o pagamento, não quitando o restante da dívida objeto da pretensão, no 
valor de R$ 28.013,32 (vinte e oito mil treze reais e trinta e dois centavos). Por esta razão, 
condenou o promovido ao pagamento do referido valor, acrescido de correção monetária 
pelo INPC até a vigência da Lei nº 11.960/2009 e, posteriormente, com base nos índices de 
remuneração básica da caderneta de poupança, até o dia 25/03/2015, marco após o qual os 
créditos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E ao tempo do efetivo pagamento, em razão da 
decisão  tomada nas  ADIS  4.357 E 4.425.  A condenação alcançou,  ainda,  os  honorários 
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o total a ser pago.

Inconformado, recorre o réu aduzindo não ter restado demonstrada a 
efetiva prestação dos serviços pela recorrida, bem assim que “não deve haver a inversão 
do ônus da probatório, pois o apelante não alegou a quitação”. Assegura que seu silêncio 
não pode servir  de base para a condenação, daí porque caberia ao apelado o ônus da 
prova de sua alegações.  Ao final,  pugna pelo provimento do recurso para reformar a 
sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 
RITJPB c/c o art. 178 do CPC/2015.

É o que importa relatar. 

VOTO

A controvérsia devolvida à Corte  é simples e  não merece maiores 
ilações,  cabendo ao colegiado definir se são devidos os valores cobrados pela empresa 
demandante.

Colhe-se dos autos que a recorrida ajuizou a demanda sob exame 
visando receber o pagamento do valor de R$ 28.013,32 (vinte e oito mil treze reais e trinta e 
dois  centavos) referente  à  parte  da  venda  de  material  elétrico  descrito  na  nota  fiscal 
encartada à fls. 11/13.

O  compulsar  dos  autos  revela  que  o  município  recorrente 
efetivamente recebeu a mercadoria, tanto é assim que emitiu duas notas de empenho. A 
primeira, no valor integral da nota fiscal (fl. 20 – NE 000005267), e uma segunda (fl. 21 – 
Subempenho 00005267) no valor cobrado, que corresponde a diferença entre o que era 
devido eu o que fora efetivamente pago (R$ 2.000,00 – dois mil reais).

De outro lado, o Município não apresentou contestação, tampouco 
qualquer documento que afaste a pretensão do recorrido, limitando-se a alegar que os 
“seviços”  não  foram  realizados  e  que  o  ônus  da  prova  do  não  pagamento  caberia  à 



promovente.

À  toda  evidência,  os  documentos  colacionados  aos  autos  dão  o 
suporte necessário para embasar a condenação fixada em primeiro grau, até porque se os 
materiais não tivessem sido entregues não teria havido a emissão das notas de empenho e 
subempenho, que apenas atestam o recebimento do material comprado pelo município.

Nesta conjuntura,  faz-se mister asseverar que,  à improcedência do 
pleito,  nos termos do ordenamento jurídico,  afigura-se imprescindível a demonstração, 
pelo município, que o material não foi entregue ou, se o foi, que ocorreu o pagamento 
integral do débito correspondente. Tal raciocínio decorre da regra disposta no art. 373, II, 
do  CPC,  que estabelece  caber  ao  réu a  prova  dos  fatos  impeditivos,  modificativos  ou 
extintivo do direito do autor, in verbis:

Art. 373. 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.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior1: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse 
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus 
da prova”. 

Com efeito, frise-se que referido ônus consiste na conduta processual 
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa 
se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que 
pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, 
fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No  dizer  de  Kisch,  o  ônus  da  prova  vem  a  ser,  portanto,  a 
“necessidade  de  provar  para  vencer  a  causa,  de  sorte  que  nela  se  pode  ver  uma 
imposição e uma sanção de ordem processual”.2 A jurisprudência pátria já entendeu, por 
diversas vezes, neste sentido, in verbis:

“É  ônus  do  Município  provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo que afaste o direito do servidor ao recebimento 
das verbas salariais pleiteadas”.3 

1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.
2 apud, Kisch, p. 421.
3 TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009.



“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOSÉ  DE  CAIANA. 
Servidor  público.  Salários  retidos.  Revelia  do  promovido. Julgamento 
antecipado. Procedência do pedido. Apelação cível. Prescrição de fundo 
de direito. Inocorrência. Pagamento de salários. Ausência de documentos. 
Ônus  da  prova  que  compete  ao  Município.  Conhecimento  e 
desprovimento do recurso.  Tratando-se de relação de trato sucessivo,  a 
Incidência,  da prescrição qüinqüenal é contada a partir dos cinco anos 
anteriores  à  propositura  da  ação  -  Súmula  85  do  STJ.  Preliminar  de 
prescrição rejeitada.  Incumbe à  edilidade  comprovar  o  pagamento das 
verbas  salariais  aos  seus  servidores,  e  não  a  estes,  que  não  podem 
constituir provas negativas do fato.” 4 

Também é apropriada a lição de Nelson Nery Júnior, para quem:

“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo 
ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir  julgamento 
contrário  àquele  que  tinha  o  ônus  da  prova  e  dele  não  se 
desincumbiu.”

Expostas  estas  considerações,  nego  provimento  à  apelação  e  à 
remessa oficial, mantendo integralmente a sentença. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao apelo e à remessa 
oficial, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

4 TJPB – AC 0212004001911-5/001 – Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro – 4ª CC -09/11/2009.


