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PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO  EM
RELAÇÃO  ÀS  PROVAS.  PRINCÍPIO  DA  LIVRE
PERSUASÃO RACIONAL. REJEIÇÃO.

- O magistrado pode apreciar livremente as provas
trazidas  aos  autos,  faculdade  que  lhe  é  conferida
pelo artigo 131 do CPC, lastreado no princípio da
persuasão racional. 

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  NÃO
COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO EFETIVO
PAGAMENTO.  ÔNUS  DA  PROVA.  ART.  333,  II,
CPC.  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  VEDAÇÃO.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.

- Nos temos do art. 333, II, do Código de Processo
Civil/1973, é ônus do Réu a demonstração de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
Autor. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar arguida e,
no mérito, DESPROVER  o Apelo e a Remessa Necessária, nos termos do
voto do Relator e da certidão de fl. 70.
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RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta

pelo Município de Caturité, contra a Sentença de fls. 136/139, proferida pelo

Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Queimadas que,  nos  autos  da  Ação  de

Cobrança,  que  julgou  procedente  o  pedido  autoral,  ajuizado  por  José  de

Anchieta Martins – Anchieta Promoções e Eventos, condenando a Edilidade a

pagar ao Promovente a importância de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais),

acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da demanda

e  incidência  de  juros  de  mora,  equivalentes  aos  índices  oficiais  de

remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança. Condenou, ainda,

em  honorários  advocatícios  no  percentual  de  20%  sobre  o  valor  da

condenação.

Nas razões do recurso, fls. 141/147, o município de Caturité,

alegou, inicialmente, a nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, em

razão  da  ausência  de  dilação  probatória.  No  mérito,  alega  que  os  valores

requeridos pelo Autor, de fato, não foram pagos, uma vez que a prestação de

serviços contratada não foi realizada. Requer, ao final, que o presente recurso

seja provido para anular a Sentença vergastada, e determinar o retorno dos

autos ao Juízo de origem para melhor instrução do feito.

Contrarrazões às fls. 149/155.

A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pela rejeição

das  preliminares,  e,  no  mérito,  pelo  desprovimento  do  Apelo  e  Provimento

parcial da Remessa Necessária (fls. 161/164).

É o relatório. 

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
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A alegação não merece respaldo.

Cabe ao juiz  ponderar  as  provas apresentadas pelas  partes

para  formar  sua  convicção,  e,  nesta  análise,  prepondera  aquela  que  lhe

parecer mais conclusiva, conforme seu livre convencimento.

O magistrado pode apreciar livremente as provas trazidas aos

autos, faculdade que lhe é conferida pelo artigo 131 do CPC/73, lastreado no

princípio da persuasão racional. 

Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado analisar,

dentre  aquelas  existentes  no processo,  a  que demonstra  a  verdade real  e

escolher a que lhe convenceu de acordo com o ideal de justiça. 

O fato do julgador entender de forma diversa daquela que o

Apelante gostaria, não implica em cerceamento de defesa.

Quanto  a  esta  preliminar,  destaco  o  acertado  parecer  da

Procuradoria de Justiça:

Aduz  a  parte  apelante  pela  nulidade  da  sentença  em
decorrência de ausência de dilação probatória.

Sua insurgência não merece prosperar.

Sabe-se  que,  em  decorrência  do  princípio  da  livre
persuasão  racional,  o  juiz  detém  a  prerrogativa  de
indeferir,  motivadamente,  a produção de provas que se
lhe apresentem desnecessárias ou inúteis, sem que isso
represente  ofensa  aos  princípios  constitucionais  do
contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal.

O art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza
o  juiz  conhecer  diretamente  do  pedido,  proferindo
sentença, quando a questão de mérito for exclusivamente
de  direito,  ou,  sendo  de  direito  e  de  fato,  não  houver
necessidade de produzir prova em audiência.

Acerca  do  tema,  e  apenas  para  ilustrar,  observe-se  o
primoroso ensinamento dos notáveis LUIZ GUILHERME
MARINONI  e  SÉRGIO  CRUZ  ARENHART  (1  in.
"MANUAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO", vol.
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Único, 4a edição, pág. 236, REVISTA DOS TRIBUNAIS,
2005.):

Existem situações em que há controvérsia sobre fatos,
mas tais  fatos  não são pertinentes  nem relevantes,  de
modo que é cabível  o  julgamento  antecipado  como se
não houvesse controvérsia à respeito deles. Como se vê,
para que haja necessidade de produção de prova, o fato,
além  de  ser  controvertido,  deve  ser  pertinente  e
relevante.
Se o fato, apesar de controvertido, não é pertinente nem
relevante, não há razão para se admitir que prova recaia
sobre ele, sendo necessário, nesse caso, para se evitar o
retardamento  da  prestação  jurisdicional,  o  julgamento
antecipado do mérito.

Ademais, mister não olvidar que o juiz é o destinatário da
prova, conforme o disposto no art. 130 do CPC, podendo
utilizando-se  livremente  de  argumentos  que  julgar
pertinentes ou não para formar a sua convicção. Trata-se
da  aplicação  do  princípio  do  livre  convencimento
motivado,  que  permite  ao  julgador  analisar  as  provas
produzidas pelas partes e, com base nelas, formar a sua
convicção.

Dessa forma, não há falar em nulidade da sentença.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

Exsurge  dos autos  que,  através  do processo de licitação nº

003/2011,  o  Promovente  celebrou  o  contrato  de  prestação  de  serviço  de

promoção e realização de shows artísticos musicais para o evento de São João

do ano de 2011, denominado "Forró Filé 2011", com a devida contraprestação

no valor de R$ R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

O Autor sustenta que a Edilidade, neste contrato em discussão,

deixou de cumprir com o pagamento, tornando-se devedor do valor retrocitado.

Pois bem.

Verifica-se que a Edilidade, em momento algum dos autos, não

conseguiu  comprovar  que  procedera  o  pagamento  dos  valores
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correspondentes a cada serviço prestado, que somados, perfazem o total de

R$ R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).'

Entretanto, tal qual alega o magistrado  a quo,  o Promovente

cumpriu  com  sua  obrigação  de  provar  os  fatos  alegados  por  meio  dos

documentos de fls. 70/75.

Neste  sentido,  temos o  art.  333,  II,  do  Código de Processo

Civil/1973,  o  qual  afirma  que  caberia  ao  Réu  a  demonstração  de  fatos

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. Segue a transcrição

do mencionado dispositivo:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, o Município deveria ter comprovado a quitação com

os débitos apresentados pelo Autor, para, só assim, se desincumbir do ônus

probatório.

Segundo os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de

Andrade  Nery  (in.  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação

Extravagante. 10ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 598):

“6. Fatos Extintivos. São os que tornam improcedente o
pedido  do autor,  porque extintivos  do direito  posto  em
causa.  São  exemplos  de fatos extintivos  do pedido  do
autor  o  pagamento,  a  prescrição,  a  decadência,  a
execução plena do contrato, a morte do titular de direito
personalíssimo  e  intransmissível,  etc.  Podem  ser
incluídas  nessa  categoria  todas  as  formas de  extinção
das obrigações, desde que a extinção seja total (...)”.

Desta  forma,  como  não  houve  a  demonstração  de  fatos

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, a Sentença deve ser

mantida neste ponto.

E não é outro o entendimento do STJ:
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AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM RECURSO
ESPECIAL  -  IMPOSTO  PREDIAL  E  TERRITORIAL
URBANO  -  ENTIDADE  RELIGIOSA  -  IMUNIDADE  -
ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE – ART. 333,
II, DO CPC - ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL. 1. Impõe-se
ao  município  o  ônus  de  apresentar  prova  impeditiva,
modificativa  e  extintiva  ao  gozo  da  imunidade
constitucional  assegurada  às  entidades  religiosas,
cabendo àquele demonstrar que os imóveis pertencentes
a  essas  entidades  estão  desvinculados  da  destinação
institucional.  2.  De acordo com o inciso II do art. 333
do CPC, "o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo do direito do autor". 3. Agravo regimental não
provido.  (AgRg  no  AREsp  380.953/ES,  Rel.  Ministra
ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
07/11/2013, DJe 14/11/2013).

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  –  TESE
INOVADORA  EM  AGRAVO  REGIMENTAL  -
INADMISSIBILIDADE  -  CAUSA  INTERRUPTIVA  DA
CONTAGEM  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  -
NECESSIDADE  DE  PROVA  -  ÔNUS  DO  RÉU  -
CONSULTA  A  PROVA  QUE  SUPOSTAMENTE
CONSTARIA DOS AUTOS – INCOMPATIBILIDADE DA
MEDIDA  COM  O  PROPÓSITO  DO  RECURSO
ESPECIAL. 1. Descabe a esta Corte emitir juízo de valor
em agravo regimental sobre teses que não foram objeto
do recurso especial. Inovação do feito que não se admite.
2. A eventual ocorrência de causa interruptiva do prazo
prescricional haverá de ser alegada e provada pela parte
interessada,  dada  a  própria  natureza  da  questão,
conforme se depreende do art. 333, II, do Código de
Processo Civil ("O ônus da prova incumbe: (…) II - ao
réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor"). 3.
Revela-se inviável o argumento de que bastaria consultar
os autos para que se verificasse a existência de causa
interruptiva da contagem da prescrição, dado que não se
admite o exame de provas no âmbito do recurso especial,
tampouco  houve  prequestionamento  da  tese  nesse
ponto.  4.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no
AREsp  243.253/PE,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/06/2013,  Dje
13/06/2013).

Importa  ressaltar  que  o  não  pagamento  pelos  serviços

prestados geraria enriquecimento ilícito da Administração, o que é vedado pelo

ordenamento brasileiro.

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA
DE  VIOLAÇÃO  DOS  ARTS.  458  E  535  DO  CPC.
CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO.  AUSÊNCIA  DE
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LICITAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  O  ENTE  PÚBLICO
EFETUAR  O  PAGAMENTO  PELOS  SERVIÇOS
EFETIVAMENTE  PRESTADOS.  VEDAÇÃO  AO
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  1.  Não  há  violação  dos
arts. 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional
é  dada  na  medida  da  pretensão  deduzida,  com
enfrentamento e resolução das questões abordadas no
recurso. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
"ainda  que  o  contrato  realizado  com  a  Administração
Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente
público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos
serviços  prestados  ou  pelos  prejuízos  decorrentes  da
administração,  desde  que  comprovados,  ressalvada  a
hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para
a nulidade"  (AgRg no Ag 1056922/RS,  Relator  Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de
março  de  2009).  3.  Hipótese  em  que  comprovada  a
existência da dívida, qual seja,  prestado o serviço pela
empresa  contratada  e  ausente  a  contraprestação
(pagamento) pelo município, a ausência de licitação não
é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o
que  lhe  é  devido  pelos  serviços  prestados.  O
entendimento contrário  faz prevalecer o enriquecimento
ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento
jurídico brasileiro. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1383177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/08/2013,  DJe
26/08/2013).

Sendo  assim,  não  há  como  julgar  improcedente  o  pedido

autoral, em face da não comprovação da quitação do débito apresentado pelo

ora Apelado.

Destarte, por todos os fundamentos expostos,  REJEITO  a

preliminar arguida e, no mérito, DESPROVEJO a Apelação e a Remessa

Necessária, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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