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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000343-28.2014.815.0061
ORIGEM: Comarca de Araruna 
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Riachão
ADVOGADO: Diogo Henrique Belmont da Costa
APELADA: Santos Distribuidora de Móveis
ADVOGADO: Carlos Alberto Silva de Melo

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO. VENDA DE PRODUTOS À MUNICIPALIDADE.
DOCUMENTO AUXILIAR  DA  NOTA  FISCAL  ELETRÔNICA  SEM
ASSINATURA.  ÚNICO  DOCUMENTO  COLACIONADO  AOS
AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À CELEBRAÇÃO DO
SUPOSTO  CONTRATO  E  À  EFETIVA  ENTREGA  DAS
MERCADORIAS RELACIONADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR,
POR TRATAR-SE DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO.
INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 373, INCISO I, DO NCPC.
PROVIMENTO. 

1. É inevitável o decreto de improcedência do pedido objeto da
ação  de  cobrança,  quando  o  DANFE (documento  auxiliar  da
nota fiscal eletrônica), sem assinatura, foi o único documento
colacionado  aos  autos,  não  havendo  evidência  do  suposto
contrato, nem da efetiva entrega das mercadorias relacionadas,
ônus  da  prova  que  cabia  ao  autor,  por  tratar-se  de  fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil de 2015.
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2. TJPB: “O  entendimento  jurisprudencial  pátrio  é  firme  no
sentido  de  que  o  direito  do  credor  ao  pagamento  resta
configurado apenas quando houver a comprovação da entrega
da  mercadoria  ou  da  prestação  do  serviço.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  n.  00007366820138150131,
4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO
DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 19-04-2016). 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, dar
provimento à apelação.

Trata-se de  recurso apelatório interposto pelo MUNICÍPIO DE
RIACHÃO/PB contra sentença (f. 48/50) proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara da Comarca de Araruna, que, nos autos da ação de cobrança
ajuizada por SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS, julgou procedente o
pedido inicial,  condenando a Prefeitura Municipal de Riachão a pagar a
quantia  de  R$ 8.171,00  (oito  mil,  cento  e  setenta  e  um  reais),  com
incidência de correção monetária a partir  da citação, além de juros de
mora. 

A  parte  sucumbente  foi  condenada  ao  pagamento  de
honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor
total da condenação. 

O apelante aduziu, em suas razões recursais: (1) que o DANFE
(Documento  Auxiliar  da  Nota  Fiscal  Eletrônica),  sem  assinatura  do
recebedor,  não  comprova  a  compra,  nem  a  entrega  dos  produtos  à
administração  municipal;  (2)  inexistência  de  débito,  em  virtude  da
ausência  de  empenho;  (3)  que  sem  o  empenho  do  débito,  não  há
obrigação do demandado de realizar o pagamento; (4) ausência de prova
da entrega de mercadorias e da prestação de serviços, ônus que cabia à
parte autora. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença hostilizada, para
que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Contrarrazões, argumentando que as compras foram efetuadas
pelo município, e as mercadorias foram entregues, o que fora corroborado
pelo depoimento da testemunha na audiência instrutória. Requereu, ao
final, o desprovimento do apelo (f. 70/74). 

Parecer da Procuradoria de Justiça sem manifestação de mérito
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(f. 80).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                    Relator

Trata-se  de  uma  ação  de  cobrança  ajuizada  pela  empresa
apelada,  SANTOS  DISTRIBUIDORA  DE  MÓVEIS,  tendo  como  objeto  a
venda de produtos ao Município de Riachão (apelante), no valor de  R$
8.171,00 (oito mil, cento e setenta e um reais).

Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  único  documento
colacionado  aos  autos  pela  parte  autora/apelada  consistiu  no  DANFE
(Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), no qual não consta a data
do  recebimento  das  mercadorias  nele  consignadas,  nem  mesmo  a
identificação e a assinatura do recebedor. A nota fiscal e o empenho da
despesa, por conseguinte, não foram colacionados.

Destarte, é forçoso concluir que não há prova do contrato de
compra e venda supostamente celebrado entre as partes, nem mesmo da
efetiva entrega das mercadorias. 

O  depoimento  da  testemunha,  colhido  na  audiência  de
instrução e julgamento (f. 47), não substitui a prova documental que se
exige  nesses  casos,  por  tratar-se  de  contrato  celebrado  com  a
administração pública, o qual exige requisitos previstos em lei para que o
pagamento seja efetuado por parte do ente público,  que representa o
interesse de toda a coletividade.

Ademais,  a  testemunha  afirmou  em  seu  depoimento  que
“chegou a ver  a  entrega  dos  referidos  móveis”.  Todavia,  além de não
descrever nenhum deles, não há comprovação alguma de que os “móveis”
por  ela  vistos  consistem exatamente nas  mercadorias  discriminadas  no
DANFE de f. 10. 

Eis jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da matéria:

O entendimento jurisprudencial pátrio é firme no sentido de que o
direito do credor ao pagamento resta configurado apenas quando
houver a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do
serviço. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  n.
00007366820138150131,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator: Des. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j.
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em 19-04-2016).

APELAÇÃO.  AÇÃO DE COBRANÇA.  PERFAZIMENTO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  PRODUTOS  DE  LIMPEZA
HOSPITALAR. ARGUIÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO
MUNICÍPIO.  RECEBIMENTO  DAS  MERCADORIAS.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO.  ASSINATURAS  DAS  NOTAS  FISCAIS  QUE  NÃO
IDENTIFICAM O AGENTE RECEBEDOR OU O ATO DE RECEBIMENTO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 333, INC. I, CPC. PEDIDO IMPROCEDENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A
aposição de mera rubrica nas notas fiscais apresentadas pela parte
autora, sem a possibilidade de confirmação da entrega efetiva das
mercadorias  solicitadas  pelo  Município  réu  ou,  sequer,  de
identificação  do  agente  recebedor,  torna  inviável  a  pretensão
veiculada  em  ação  de  cobrança  destinada  ao  recebimento  dos
valores  correspondentes,  por  manifesta  inobservância  do  ônus  da
prova  relativamente  aos  fatos  constitutivos  do  direito  vindicado,
segundo art. 333, I, CPC. - Em conformidade com a Jurisprudência
pacífica e uniforme dos Tribunais pátrios, notadamente do Colendo
Superior  Tribunal  de Justiça,  atinente à interpretação da regra de
distribuição do ônus da prova, tem-se que, ¿Nos termos do art. 333,
I do CPC, caberá ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do
seu  direito  e  ao  réu  a  demonstração  dos  fatos  extintivos
modificativos  ou  impeditivos  do  direito  do  autor.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00019493120138150351,
4ª Câmara Especializada Cível,  Relator DES JOAO ALVES DA
SILVA, j. em 30-06-2015).

 

PROCESSUAL CIVIL  ¿  APELAÇAO CÍVEL  -  AÇAO DE COBRANÇA -
FAZENDA  PÚBLICA  MUNICIPAL  -  FORNECIMENTO  DE  PEÇA
VEICULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DE MERCADORIA -
CRÉDITO NAO COMPROVADO ¿ ÔNUS DA PARTE AUTORA ¿ ART.
333, I, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE
MUNICIPAL ¿ RECURSO SEGUIMENTO NEGADO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - In casu, não
restou  comprovado  nos  autos  que  a  municipalidade  efetivamente
contraiu  o débito descrito  na inicial,  ante  a inexistência de prova
inequívoca do recebimento da mercadoria constante na nota fiscal
(fl. 09), pelo município/apelado. Ônus que caberia à parte autora,
nos termos do Art. 333, I, do CPC. - De acordo com o art. 333, I, do
CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado,
recai  sobre  o  autor  da  demanda.  Assim,  considerando  que  a
apelante/demandante não se desincumbiu do referido ônus, a ação
deve ser julgada improcedente. - Estando o recurso em manifesto
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confronto  com  a  jurisprudência  pacificada  do  Supremo  Tribunal
Federal,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  desta  Egrégia  Corte,
necessário  negar-lhe  seguimento  monocraticamente.  (Art.  557,
caput, do Código de Processo Civil).  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo  n.  00012454620128150741,  Relator:  Des.  JOSÉ
AURÉLIO DA CRUZ, j. em 19-03-2015).

Nesse viés, torna-se inevitável o decreto de improcedência do
pedido objeto da ação de cobrança, quando o DANFE (documento auxiliar
da nota fiscal eletrônica), sem data e sem assinatura do recebedor, foi o
único documento colacionado aos autos, não havendo prova do suposto
contrato, nem da efetiva entrega das mercadorias relacionadas, ônus da
prova que cabia ao autor, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  à  apelação,  para,
reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.

Em consequência, inverto o ônus da sucumbência. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                   Relator


