
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001512-85.2014.815.0211.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Itaporanga.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
1ºApelante: A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêutico LTDA.
Advogado : Andreaze Bonifácio de Sousa – OAB/PB Nº 12.110.
2ºApelante: Município de Boa Ventura.
Advogado : José de Anchieta Chaves- OAB/PB Nº 7.629.
Apelados : Os mesmos.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
CONTRA MUNICÍPIO.  FORNECIMENTO  DE
MATERIAIS  MÉDICO-HOSPITALARES.
NOTAS  FISCAIS.  COMPROVAÇÃO  DA
ENTREGA  DAS  MERCADORIAS.  FATO
CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  DO  AUTOR.
ÔNUS  PROBATÓRIO.  DEMONSTRAÇÃO
PARCIAL.  NÃO  IDENTIFICAÇÃO  DO
RECEBEDOR.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO  DO  RÉU.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO DA AUTORA.

-  Consoante  entendimento  jurisprudencial  firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, a nota de empenho,
por  si  só,  não  obriga  o  pagamento,  devendo  ser
comprovada a entrega efetiva das mercadorias.

- A mera apresentação de notas fiscais em nome do
Município  não é  apta  a  autorizar  a  procedência  do
pedido  de  cobrança  em  face  do  ente  público  se
desacompanhadas  de  assinatura  que  identifique  o
recebedor das mercadorias.

- Evidenciado nos autos  a contratação e entrega das
mercadorias  relativamente  a  apenas  uma  das  notas
fiscais anexadas à inicial, o acolhimento do pleito de
cobrança somente pode subsistir com relação a esta.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento ao apelo da autora e dar  parcial  provimento à

Apelação Cível nº 0001512-85.2014.815.0211 1



apelação do réu, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelações  Cíveis interpostas  por  A.  Costa
Comércio Atacadista de Produtos Farmacêutico LTDA. e pelo Município
de Boa Ventura, ambas desafiando sentença prolatada pelo Juízo de Direito
da 2ª Vara da Comarca de Itaporanga, nos autos da Ação de Cobrança aforada
pela primeira apelante em face do segundo recorrente.

A empresa ajuizou ação de cobrança em desfavor do Município
de Boa Ventura, afirmando ter firmado com a edilidade ré contrato que tinha
por objeto o fornecimento de produtos médico-hospitalares.

Aduziu que o ente municipal está em débito com a autora no
valor total de R$ 19.678,68 (dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e
sessenta e  oito  centavos),  corresponde as  seguintes  notas  fiscais:  a)  NF nº
23964 - R$ 7.248,73; b) NF nº 23963 – R$ 1.170,25; c) NF nº 23162 – R$
3.049,05; d) NF nº 21599 – R$ 1.532,70; e) NF nº 21587 – R$ 5.512,52.

Com  base  nestes  fatos,  requereu,  ao  fim,  a  condenação  da
edilidade  municipal  ao  pagamento  da  dívida  supracitada,  já  acrescida  de
correção monetária.

Devidamente citado, o Município apresentou contestação (fls.
44/50), alegando que efetuou o pagamento do valor constante nas nota fiscal
nº 21587, conforme consulta realizada no sistema SAGRES do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba.

Ainda afirma que, com relação às demais notas fiscais, não há
provas de entrega dos materiais, ou seja, assinatura de servidor e, por isso,
incabível  o  pagamento.  Ressalta  que,  nos  termos  da  Lei  nº  4.320/64,  as
despesas dos entes da Administração Pública devem passar por três estágios
para  serem  devidamente  efetivadas,  quais  sejam:  empenho,  liquidação  e
pagamento. Ao final, pugna pela improcedência do pedido.

Decidindo a querela, o Magistrado a quo julgou  parcialmente
procedente o pedido (fls. 62/65), nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com  fulcro  nos  argumentos  e
legislação acima elencados, bem como no art. 269, I,
do  CPC,  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  O
PEDIDO e, em consequência, condeno o Município
de Boa Ventura-PB a pagar em favor da parte autora
a importância de R$ 7.045,22 (sete mil, quarenta e
cinco reais e vinte e dois centavos).
Sobre  todos  os  itens  acima  indicados  serão
acrescidos  de  juros  de  mora  de  0,5%  (meio  por
cento) ao mês (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97), a partir
da citação (art.  219 do CPC e art. 405 do Código
Civil),  e correção monetária, pelo INPC, devidos a
partir do inadimplemento.
Por  considerar  que  cada  litigante  foi  em  parte
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vencedor e vencido,  determino o rateio das verbas
condenatórios  e  das  despesas  e  custas  processuais
meio  a  meio,  isentando  promovente  por  ter  a
presente ação processado-se pelo rito sumaríssimo e
o  município  diante  da  isenção  legal  (art.  29,  lei
estadual  nº  5672/92),  arcando  cada  parte  com  a
verba honorária advocatícia do respectivo patrono”.
(fls. 62/65)

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Apelatório (fls.
69/73),  aduzindo que  “todas as notas fiscais estão faturadas em nome da
Prefeitura/ré e devidamente numeradas para controle do fisco, logo, mesmo
que  emitidas  'unilateralmente'  pela  autora,  tratam-se  de  documentos  de
natureza pública e fiscal, cuja emissão e constituição é determinada em lei e,
portanto goza de total presunção de legitimidade, suficiente para provar a
relação jurídica entre as partes” (fls. 71).

Defende que a ausência de empenho não constitui  empecilho
para adimplemento da dívida pelo ente público.

A edilidade também inconformada, aduz que o adimplemento
da  nota  fiscal  nº  21587  restou  devidamente  evidenciado,  conforme
detalhamento de empenho colacionado nos autos. Alega que, com relação à
nota fiscal nº 21599, não houve comprovação de que os medicamentos foram
entregues,  circunstância  que afasta  o  dever de pagamento dos valores pela
Administração.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer encartado às fls. 89,
não ofertou manifestação meritória, ante a ausência de interesse público que
enseje a sua intervenção.

  
É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, com base nos
requisitos  de  admissibilidade  deste  deve  ser  analisada  a  apelação.  Assim
sendo, uma vez preenchidos os pressupostos para a admissão, conheço dos
apelos, passando à análise dos argumentos recursais.

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
em saber se a autora, pessoa jurídica de direito privado, faz jus à percepção do
montante de R$ 19.678,68 (dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e
sessenta e oito centavos), em virtude do fornecimento de produtos médico-
hospitalares ao Município de Boa Ventura.

Conforme relatado,  a  sentença  apelada  acolheu  parcialmente
procedente o pedido, condenando o Município de Boa Ventura-PB a pagar em
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favor da parte autora os valores referentes às notas fiscais  21599 e 21587,
julgando improcedente, contudo, o pedido de cobrança relativo às notas fiscais
nº 23964, 23963 e 23162, sob o fundamento de que não houve comprovação
do recebimento das mercadorias pelo Município.

Da leitura das razões recursais da Edilidade, constata-se que a
matéria  devolvida  à  apreciação  desta  Corte  corresponde  ao  suposto
adimplemento  da  nota  fiscal  nº  21587,  bem  como  a  impossibilidade  de
pagamento do valor referente à nota fiscal nº 21599, ante a ausência de entrega
dos bens.

A empresa autora, por sua vez, pugna pela reforma da sentença
para incluir na condenação as importâncias representadas pelas notas fiscais nº
23964, 23963 e 23162.

Pois bem.

No que tange à nota fiscal nº  21587, ao que consta dos autos,
houve  indubitavelmente  a  efetiva  prestação  do  serviço  pela  empresa
demandante,  uma vez que sequer foi negada pela edilidade,  restando, pois,
incontroversa.

Ao contrário do que quer fazer crer o ente apelante, não houve
comprovação do pagamento  do valor  relativo  a  tal  dívida,  uma vez  que  a
emissão da nota de empenho, de per si, não é apta a demonstrar que houve o
efetivo adimplemento por parte do Município contratante.

Conforme  é  cediço,  a  nota  de  empenho  é  expedida  pela
Administração para fins de autorização de despesa, para que o numerário seja
reservado  à  aquisição  dos  bens  ou  serviço.  Assim,  ocorrendo  a  respectiva
entrega ou prestação dos trabalhos, deve o Poder Público efetuar o pagamento
do valor correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Neste sentido segue precedente deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS NA
EDILIDADE.  PEDIDO  JULGADO
IMPROCEDENTE.  CRÉDITO  COMPROVADO.
NOTA  DE  EMPENHO.  DOCUMENTO
UNILATERAL  QUE  EVIDENCIA  APENAS  A
PREVISÃO  PARA  PAGAMENTO  DA  DESPESA.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA
PELO  ENTE  PÚBLICO.  ÔNUS  DO  MUNICÍPIO.
ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.  -  A
alegação  de  solvência  contratual,  tão  somente,
através das notas de empenhos, não evidenciam a
quitação  do  débito  da  edilidade,  porquanto
comprova  apenas  a  previsão  de  verba  para
pagamento  da  despesa.  -  Não  logrando  êxito,  a
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municipalidade, em comprovar a sua adimplência, é
de  se  considerar  devido  o  pagamento  da
contraprestação pelo serviço prestado. - "O credor,
ora  apelado,  cumpriu  sua  obrigação  contratual,
revela-se  ônus  do  município  apelante  provar  o
adimplemento da contraprestação 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) 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001354220138150461, - Não possui -, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 16-12-2015) 

Assim  sendo,  uma  vez  evidenciada  a  reserva  da  dotação
orçamentária pela edilidade e não tendo o apelante contestado o fornecimento
do material  empenhado,  a condenação do réu ao adimplemento da quantia
referente  à  nota  fiscal  nº  21587  era  mesmo  de  rigor,  haja  vista  a  não
comprovação do cumprimento da obrigação por parte do ente público.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do ente recorrente,
não merece reforma o capítulo da sentença a quo que condenou o Município
apelante ao pagamento do valor correspondente à nota fiscal anexada às fls.
22/23. 

Com relação  às  demais  notas  fiscais,  melhor  sorte  assiste  à
Municipalidade. Explico.

Constitui  ônus  do  ente  público  confeccionar  instrumentos
contratuais que delimitem, de maneira clara, o objeto, o valor e as obrigações
de ambas as partes.

Sobre  o tema,  ensina  o insigne  administrativista  Hely Lopes
Meirelles:

“O  conteúdo  do  contrato  é  a  vontade  das  partes
expressa  no  momento  de  sua  formalização.  Daí  a
necessidade de cláusulas que fixem com fidelidade o
objeto do ajuste e definam com precisão os direitos,
obrigações,  encargos  e  responsabilidades  dos
contratantes  (...).”  (In Direito  Administrativo
Brasileiro,  39ª  ed.  São  Paulo:  Editora  Malheiros,
2013, p. 234.)

Nessa  toada,  ainda  que  a  contratação  não  observe  as
formalidades  legais,  uma  vez  executado  o  objeto  contratado,  é  dever  da
Administração ressarcir aquele que prestou o serviço, sob pena de violação do
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princípio da legalidade e de configuração de enriquecimento ilícito, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.

Tal ilação possui até mesmo respaldo na Lei de Licitações, que
no parágrafo único do artigo 59, ressalva que a nulidade do contrato  “não
exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente  comprovados,  contanto  que  não  lhe  seja  imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”.

De tal forma, mesmo que ausente o prévio empenho, uma vez
prestado o serviço, não há fundamento que retire da Administração o dever de
arcar com  o pagamento das verbas assumidas.

Por outro lado, a  existência de contrato administrativo,  notas
fiscais e, até mesmo, empenho, quando ausente prova do efetivo cumprimento
do pacto mediante a entrega das mercadorias, são insuficientes a embasar a
condenação do Município ao pagamento dos valores cobrados. 

Isso  porque,  inobstante  o  empenho  constitua  ato  contábil-
financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade
orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar, ele, por si só, não
cria obrigação de pagamento.

Do  mesmo  modo,  sendo  as  notas  fiscais  documentos
unilateralmente elaborados pelo emitente, a vinculação do pretenso devedor ao
cumprimento  das  obrigações  nela  detalhadas  depende  da  existência  de
assinatura do recebedor.

Seria absurdo imaginar que o ente municipal deve pagar por um
serviço que não foi prestado ou por uma mercadoria que não foi entregue,
apenas porque houve empenho da despesa ou emissão de nota fiscal, se estas
não vierem acompanhadas da demonstração da entrega da mercadoria.

Assim,  concebo  que  caberia  a  promovente,  a  princípio,
comprovar  o  fato  constitutivo  do  seu  direito,  ou  seja,  demonstrar  que
efetivamente  entregou  as  mercadorias  (materiais  médico-hospitalares),
conforme preconiza o art. 373, I, do novo Código de Processo Civil, o qual
passo a transcrever:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu
direito;” 

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.

Discorrendo  acerca  desse  instituto,  assevera  Humberto
Theodoro Junior: 
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“Esse 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 dos quais 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 (Curso de direito processual civil: teoria
geral  do  direito  processual  e  processo  de
conhecimento.  Rio  de  Janeiro:  Forense,  2009,  p.
420).

Compulsando o conjunto probatório da demandante, encartado
às  fls.  16/23,  constato  a  presença  de  notas  fiscais  desacompanhadas  de
assinatura no campo reservado para o recebimento das mercadorias.

Ao  que  se  pode  ver,  os  supostos  recibos  anexados  às  notas
fiscais não identificam a que nota fiscal se referem,  quem teria recebido as
mercadorias ou em que data. Além disso, as assinaturas sequer foram apostas
no  corpo  dos  documentos,  mas  apenas  grampeadas  às  notas  fiscais,  não
passando, ademais, de cópias xerografadas.

Dito isso, ante as irregularidades visíveis, aliadas à ausência de
outras provas, entendo que a demandante não se desvencilhou do seu ônus
probante, qual seja, comprovar que efetivou a entrega dos materiais.

Nesse sentido, trago à baila arestos desta Corte:

“AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  AO  MUNICÍPIO.
CELEBRAÇÃO  DE  CONTRATO  E  PRESTAÇÃO
NÃO  COMPROVADAS.  IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO.  ÔNUS  DE  PROVA  DO  AUTOR.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  DEFICIENTE.
PROVIMENTO NEGADO. Se a dúvida paira sobre a
alegação  de  fato  constitutivo,  essa  deve  ser  paga
pelo  demandante,  tendo  o  juiz  de  julgar
improcedente  o  seu  pedido.  (Luiz  Guilherme
Marinoni). Nos termos do art. 333, I, do CPC, o ônus
da  prova  incumbe  ao  autor  quanto  ao  fato
constitutivo  do  seu  direito.  […]  (AGRG  no  AG
1172610/  PR  agravo  regimental  no  agravo  de
instrumento  2009/  0059401-7.  Ministro  Herman
Benjamin  (1132).  T2  segunda  turma.  Dje
11/12/2009).” 
(TJPB. AC  nº  005.2005.000388-7/001.  Rel.  Juiz
Conv.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto.  DJPB
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09/09/2010. Pág. 7). 

“AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO.
PRELIMINARES  DO  SEGUNDO  APELO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO.
REJEITADAS.  MÉRITO.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  INVALIDEZ  PERMANENTE.  NÃO
COMPROVADA.  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  Desprovimento  do
primeiro apelo e provimento do segundo apelo. Cabe
ao autor, segundo o art. 333, I do CPC, o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Não
provando  nos  autos  o  fato  alegado,  torna-se
indevido  o  pagamento da  indenização  por  danos
materiais.” 
(TJPB.  AC  nº  018.2010.001178-4/001.  Rel.  Des.
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  DJPB
28/02/2012. Pág. 17). 

Os  Tribunais  pátrios  seguem  o  mesmo  entendimento,  como
pode ser visto dos arestos abaixo ementados:

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  VENDA  DE
MERCADORIA.  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOÃO  DO
PARAÍSO.  NOTA  FISCAL  DESPROVIDA  DE
ASSINATURA.  AUSÊNCIA  DE  OUTROS
DOCUMENTOS  APTOS  A  COMPROVAR  A
CONTRATAÇÃO E O RECEBIMENTO.  ÔNUS DA
EMPRESA  AUTORA.  ART.  333,  I,  DO  CPC.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  REDUÇÃO.
CABIMENTO. ART. 20, §§ 3º E 4º, CPC. RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  A  juntada  de  nota
fiscal desprovida de assinatura, desacompanhada de
outros  documentos  capazes  de  demonstrar  a
contratação e entrega da mercadoria, não é apta a
embasar  a  procedência  da  ação  de  cobrança.
Vislumbrado  o  arbitramento  excessivo,  cumpre  a
redução dos honorários de sucumbência, adequando
a verba ao disposto no art. 20, §§3º e 4º, do CPC.”
(Apelação  Cível  1.0627.11.000898-4/001.  Relator
Des.  Armando  Freire,  julgamento  em  15.12.2016,
publicação da súmula em 22.01.2016)

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA
CONTRA  MUNICÍPIO  -  AFIRMAÇÃO  DE  QUE
EFETUOU  TRANSAÇÃO  COMERCIAL  COM  O
ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE
DE  ENTREGA  DE  MERCADORIA  OU  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  -  ÔNUS  DA  PROVA
QUE  INCUMBIA AO  AUTOR  -  ART.  333,  I,  DO
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CPC  -  SENTENÇA  MANTIDA  -  RECURSO
DESPROVIDO. Não tendo o autor cumprido o ônus
de comprovar a prestação do serviço de transporte
de  passageiros  ao  Município,  ou  a  existência  de
crédito  empenhado  ou  não  ainda  pendente  de
pagamento, não há como dar guarida ao pedido de
cobrança  formulado  em ação  monitória  (Apelação
Cível n. , de Porto Belo, rel. Des. Jaime Ramos, j. em
31/03/2011)”. 
(TJ-SC  -  AC:  276040  SC  2010.027604-0,  Relator:
José  Volpato  de  Souza,  Data  de  Julgamento:
20/05/2011, Quarta Câmara de Direito Público, Data
de Publicação: Apelação Cível n. , de Braço do Norte)

O Tribunal da Cidadania possui entendimento jurisprudencial
no sentido de que a nota de empenho, por si  só,  não obriga o pagamento,
devendo ser comprovada a entrega efetiva das mercadorias, senão vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL,  ADMINISTRATIVO  E
FINANCEIRO.  ART.  535  DO  CPC.  OMISSÃO
INEXISTENTE. FORNECIMENTO DE BENS PARA
A ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA.  PRESCRIÇÃO  QÜINQÜENAL.
TERMO INICIAL.
1.  A  alegação  genérica  de  ofensa  ao  art.  535  do
CPC, sem indicação das matérias que deveriam ter
sido apreciadas pelo  Tribunal  de origem e  de  sua
relevância  para  o  deslinde  da  demanda,  atrai  a
incidência da Súmula 284/STF.
2. Hipótese em que a recorrida move Ação Ordinária
de Cobrança contra o Estado para receber valores
relativos  ao  fornecimento  de  mercadorias.  É
incontroverso que o prazo prescricional é de cinco
anos,  conforme  o  Decreto  20.910/1932.  Discute-se
apenas o termo inicial.
3. O TJ entendeu que o prazo qüinqüenal é contado a
partir  da  apresentação  da  nota  fiscal.  O  Estado
defende que o termo inicial é a emissão da nota de
empenho.
4. A despesa pública deve ser sempre antecedida de
empenho (art.  60 da Lei  4.320/1964),  que é  o ato
contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela
ou  a  totalidade  da  disponibilidade  orçamentária
para atender à despesa que se pretende realizar.
5. Após o empenho, a Administração firma o contrato
de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.
6.  O  empenho,  por  si,  não  cria  obrigação  de
pagamento.  O Estado não pode pagar por  serviço
não  prestado  ou  por  mercadoria  não  entregue
apenas porque houve empenho da despesa.
7.  Por  outro  lado,  impossível  iniciar  o  prazo
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prescricional de cobrança a partir do empenho, pela
simples  razão  de  que  o  contrato  ainda  não  foi
adimplido. O credor não tem pretensão de receber
por  despesa  a  ser  realizada,  o  que  demonstra  a
inexistência de actio nata.
8. Ao cumprir o contrato (entrega da mercadoria ou
prestação do serviço), o servidor responsável atesta
a  correta  realização  da  despesa  e  procede  à
liquidação, prevista no art. 63 da Lei 4.320/1964. Em
princípio, a partir da liquidação, o interessado pode
exigir o pagamento na forma do contrato firmado.
9.  Caso  a  Administração  não  pague  o  débito  no
vencimento contratado, surge o direito à cobrança e,
portanto,  o  termo  inicial  do  prazo  prescricional,
conforme o princípio da actio nata.
10. Incontroverso que a entrega das mercadorias e a
emissão  da  nota  fiscal  deram-se  no  período
qüinqüenal  anterior  à  propositura  da  Ação  de
Cobrança.
11. Recurso Especial não provido.”
(STJ/REsp  1022818/RR,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
26/05/2009, DJe 21/08/2009).

Diante  disto,  não  havendo  demonstração  da  entrega  das
mercadorias  referentes  às  notas  fiscais  nº  23964,  23963,  23162  e  21599,
merece parcial reparo a sentença de instância prima.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
APELO DO AUTOR e DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
DO RÉU,  para  reformar  a  sentença  de  primeiro  grau  e,  por  conseguinte,
afastar a condenação da Edilidade ao pagamento do valor constante da nota
fiscal nº 21599 (fls. 21).

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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