
AP n. 0002166-86.2013.815.0541                                                                                                                        1

Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002166-86.2013.815.0541
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pocinhos
RELATOR:  Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado, com jurisdição
limitada, em substituição à Desa Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Município de Pocinhos
PROCURADOR: Alberto Jorge Santos Lima Carvalho 
APELADO: Genésio Gonçalves Albuquerque da Costa
ADVOGADOS: Marco Aurélio Henrique Leite (OAB/PB 8.864) e Clécio
Souza do Espírito Santo (OAB/PB 14.463)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS AO MUNICÍPIO
PELO  AUTOR.  AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO.  NOTAS  FISCAIS
ELETRÔNICAS DOS PRODUTOS FORNECIDOS. TÍTULO PORTADOR
DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EMPENHO REALIZADO
PELA  MUNICIPALIDADE.  INADIMPLEMENTO  RECONHECIDO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  EXORDIAL,  EVITANDO
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA. SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

-  O  fornecedor  dos  produtos  faz  jus  ao  pagamento  dos  valores
apresentados nas notas fiscais emitidas, sob pena de enriquecimento
ilícito  da  Administração  Pública,  quando  o  município  não  se
desincumbiu  do ônus de demonstrar  o  adimplemento  dos  valores
constantes  naquelas,  nem  apresentou  argumento  plausível  para
desconstituí-las.

- A nota fiscal é título portador dos requisitos da liquidez, certeza e
exigibilidade. Assim, o ônus de provar a inconsistência jurídica do
documento no qual se fundamenta a cobrança é do município ao
qual foi imputado o débito.

- Do TJPB: “Se o autor da ação de cobrança comprova a entrega da
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mercadoria através da apresentação de notas fiscais e/ou da emissão
de  empenho  e  o  Município  deixa  de  provar  que  efetuou  o
pagamento, este deve ser compelido a pagar a importância devida.
(Acórdão/Decisão  do  processo  n.  00014278220168150000,  1ª
Câmara Especializada Cível, Relator Des. JOSÉ RICARDO PORTO, j.
em 16-05-2017).

- Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

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

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE POCINHOS
contra sentença (f.  51/55) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Pocinhos, que julgou parcialmente procedente o pedido objeto da
ação de cobrança c/c indenização por danos morais promovida por GENÉSIO
GONÇALVES ALBUQUERQUE DA COSTA, para condenar o município a pagar ao
autor a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em virtude do
fornecimento de mercadorias, que não foram adimplidas, constantes nas Notas
Fiscais n. 000.000819, n. 000.000816 e n. 000.000817, presentes nos autos.

Por outro lado, o magistrado sentenciante considerou improcedente
o  arbitramento  de  verba  indenizatória  por  danos  morais,  ante  a  não
constatação dos requisitos para sua configuração. 

Em  suas  razões  recursais  (f.  58/68)  a  municipalidade  pleiteou  a
reforma da sentença, sob o fundamento de que não há no processo prova do
direito do apelado, tais como as notas fiscais eletrônicas e os recibos assinados
referentes às entregas dos produtos supostamente fornecidos. Acrescentou que
as notas de empenho das mercadorias apresentadas pelo autor/apelado não
foram  liquidadas,  devido  à  sua  anulação,  e  que  não  existe  no  caderno
processual comprovação da prestação do serviço. 

Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 71/73).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de f. 77/81, não se manifestou
quanto ao mérito recursal.

É o relatório.



AP n. 0002166-86.2013.815.0541                                                                                                                        3

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                                        Relator

Verte  dos  autos  que  Genésio  Gonçalves  Albuquerque  da  Costa,
autor, celebrou o Contrato Administrativo n. 2PP19/2012-CLP com o Município
de  Pocinhos/PB,  cujo  objeto  era  a  prestação  de  serviços  de
fornecimento de combustíveis e lubrificantes (f. 14/15).

Isso posto, observa-se que o cerne da questão consiste em saber se
o autor/recorrido possui direito ao recebimento do valor de R$ 2.200,00 (dois
mil e duzentos reais), referente ao suprimento de mercadorias, conforme as
Notas de Empenho n. 0009302, n. 0009299 e n. 0009300, as três datadas de
19/12/2012 (f. 16/21).

A municipalidade baseou seu recurso no argumento de que inexiste
a comprovação do fornecimento das mercadorias indicadas, porquanto não há
assinatura de seu servidor nas notas de empenho apresentadas, nem mesmo a
identificação de quem recebeu os respectivos produtos.

Em análise detida dos documentos acostados aos autos, consta que
o autor informou que não houve o regular adimplemento de  três operações,
lastreadas nas notas de empenho citadas, estas  nos valores de R$ 200,00
(Nota Fiscal n. 000.000.819 – f. 17); R$ 670,00 (Nota Fiscal n. 000.000.816 –
f. 19) e R$ 1.350,00 (Nota Fiscal n. 000.000.817 – f. 21), totalizando o débito
não adimplido no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Apesar do alegado pelo município recorrente, a nota fiscal é título
portador dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Assim, o ônus de
provar  a  inconsistência  jurídica  do  documento  no  qual  se  fundamenta  a
presente cobrança é do município ao qual foi imputado o débito.

Ocorre que o município não se desincumbiu do ônus de demonstrar
o adimplemento dos valores constantes das notas fiscais apresentadas, nem
trouxe argumentos plausíveis para desconstituí-las.

Desse  modo,  não  merece  censura  a  sentença,  uma  vez  que  o
fornecedor dos produtos faz jus ao pagamento dos valores apresentados nas
notas fiscais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Municipal.

Vejamos precedentes nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO
COM  ENTE  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  POR  PARTE  DA
MUNICIPALIDADE.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  REMESSA
NECESSÁRIA.  REQUERIMENTO  DE  DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE  AO  EX-
PREFEITO.  HIPÓTESES  DO  ART.  70,  CPC/73.  ROL  TAXATIVO.
INOCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CONTRATO
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ADMINISTRATIVO.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS  EM  INFORMÁTICA.  EXECUÇÃO  DO  SERVIÇO
CONTRATADO.  NOTAS  FISCAIS  APRESENTADAS.  DOCUMENTOS  CUJA
VERACIDADE  NÃO  FOI  IMPUGNADA.  CONFIGURAÇÃO  DO  DÉBITO.
PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU.  FATO
EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DA PRETENSÃO DEDUZIDA
PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 372, CPC/73. DESPROVIMENTO.
APELAÇÃO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA
FAZENDA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  ARBITRAMENTO  EM  VALOR  FIXO.
APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4.º, CPC/1973. VALOR QUE DEVE REMUNERAR
CONDIGNAMENTE  O  ADVOGADO  PELOS  SERVIÇOS  PRESTADOS.
MAJORAÇÃO.  CABIMENTO  PROVIMENTO.  REMESSA  DESPROVIDA  E
APELAÇÃO  PROVIDA.  1.  Os  valores  devidos  em  consequência  do
inadimplemento  de  contrato  administrativo  pelo  Ente  Estatal  constitui
débito imputado ao Poder Público, e não a uma gestão específica, sem
prejuízo da condenação de ex-gestores eventualmente responsáveis pela
prática de ato ilícito. 2. Comprovada a prestação dos serviços, é dever do
município pagar a contraprestação avençada  a ou provar a existência de
fato  extintivo,  modificativo  ou  impeditivo  da  pretensão  de  cobrança.
Inteligência do art. 333, II,  do Código de Processo Civil  de 1973.   […]
(TJPB - Acórdão/Decisão do processo n. 00010536620138150131, 4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  Des.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA, j. em 27-06-2017).

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE  COBRANÇA.  FORNECIMENTO  DE  MATERIAL  AO  MUNICÍPIO.
COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PAGAMENTO DEVIDO.
ALEGAÇÃO  DEFENSIVA  DE  AUSÊNCIA  DE  LIQUIDAÇÃO  DE  NOTA  DE
EMPENHO.  FALTA  DE  PROVAS.  ART.  333,  II,  CPC.  OFÍCIO  GENÉRICO
EMITIDO PELA SECRETARIA REGIONAL INFORMANDO HAVER ADIMPLIDO
A  DÍVIDA.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.  INEXISTÊNCIA.  ATO  CIVIL.
NECESSIDADE  DE  PROVA  MEDIANTE  RECIBO  DE  QUITAÇÃO.
LOCUPLETAMENTO  ILÍCITO  PELA  EDILIDADE.  PRINCÍPIO  DA
MORALIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. Apresentada a nota de empenho
com a respectiva nota fiscal,  bem como demonstrado o recebimento do
material pelo órgão público, configura-se satisfatório o crédito reclamado,
recaindo sobre o ente político o dever de comprovar o adimplemento da
obrigação  pecuniária  mediante  recibo  de  quitação  regular,  conforme
preconiza o artigo 333, inciso II, do CPC, não incidindo ao caso o postulado
da veracidade dos atos administrativos, haja vista que o pagamento é ato
civil.  2.  Ainda no que tange ao  onus probandi,  incumbiria  ao Município
comprovar que a nota de empenho apresentada pela empresa autora não
fora  liquidada,  o  que deixou de fazer  nestes  fólios.  3.  As  condutas  da
Administração Pública devem observar  o princípio da moralidade, sendo
indiscutível o seu dever de honrar os contratos assumidos; caso contrário,
acarretaria  o  locupletamento  indevido  do  ente  político,  penalizando-se
injustamente  o  particular.  Precedentes.  4.  Apelação  conhecida  e
desprovida. (TJCE; APL 0072950-55.2006.8.06.0001; Primeira Câmara
Cível;  Rel.  Des. Fernando Luiz  Ximenes Rocha;  DJCE 23/06/2014;
Pág. 26). 



AP n. 0002166-86.2013.815.0541                                                                                                                        5

Por derradeiro, cabe ressaltar, quanto ao alegado em relação ao fato
de que as  notas  de  empenho não estão  assinadas,  que caberia  ao  próprio
recorrente comprovar a não ocorrência do empenho da despesa autorizada,
pois possui os meios para tanto, observando o previsto no art. 373, inciso II, do
NCPC.

Eis outro julgado desta Corte de Justiça nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE
MERCADORIAS  AO  ENTE  MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS  CONSTANTES  NA  EXORDIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  PROVAS  SUFICIENTES.  EMISSÃO  DE
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. CANHOTOS COM ASSINATURAS APOSTAS
PELO  RECEBEDOR.  DETALHAMENTO  DO  EMPENHO  REALIZADO  PELA
EDILIDADE.  INADIMPLEMENTO SEGMENTÁRIO.  INADMISSIBILIDADE  DE
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.  -  Consoante  disposto  o  artigo.  62,  da  Lei  8.666/93,  o
contrato administrativo - como negócio jurídico que é - deve formalizar-se
mediante um instrumento dentre os vários facultados pela legislação, tais
como o instrumento de contrato, a carta-contrato, a nota de empenho de
despesa, a autorização de compra, a ordem de execução de serviço, ou
ainda outro meio hábil. - A ausência de nota de empenho, por si só, não
compromete o pagamento da dívida contraída pelo Município, caso haja a
comprovação do débito, bem assim se restar demonstrada a execução dos
serviços ou a entrega da mercadoria. - Se o autor da ação de cobrança
comprova  a  entrega  da  mercadoria  através  da  apresentação  de  notas
fiscais e/ou da emissão de empenho e o Município deixa de provar que
efetuou  o  pagamento,  este  deve  ser  compelido  a  pagar  a  importância
devida. (Acórdão/Decisão do processo n. 00014278220168150000, 1ª
Câmara Especializada Cível, Relator Des. JOSÉ RICARDO PORTO, j.
em 16-05-2017).

Diante  do  exposto,  nego provimento à  apelação,  mantendo  a
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

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

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 25 de julho de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator


	ACÓRDÃO

