
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

 A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001018-18.2015.815.0461
Origem  :   Comarca de Solânea
Relatora :   Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :   Josielma Targino Alves
Advogado :   Cleidisio Henrique da Cruz
Apelada :  Município de Solânea
Advogados :  Genival Lavine Viana L. de Azevedo, Joacildo Guedes
dos Santos e Outros

AÇÃO  DE  COBRANÇA. COMPROVAÇÃO  DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS JUNTO AO
MUNICÍPIO  RECORRENTE.  CONTRATO  DE
LOCAÇÃO  DE  CAMINHÃO  PARA  REMOÇÃO  DE
LIXOS  E  ENTULHOS.  AUSÊNCIA  DA
CONTRAPRESTAÇÃO  PACTUADA.  NECESSIDADE
DE  PAGAMENTO  DO  VALOR DEVIDO,  SOB  PENA
DE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR
PARTE  DO  PODER  PÚBLICO.  PROCEDÊNCIA  DO
PLEITO  EXORDIAL.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO.

Restando caracterizado o fornecimento dos serviços ao
município,  sem  o  respectivo  pagamento,  legítima  é  a
cobrança  dos  valores  inadimplidos,  sob  pena  de
locupletamento indevido por parte do ente público.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento
ao apelo.

R E L A T Ó R I O  

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Josielma
Targino Alves contra a sentença de fls. 50/51, que julgou improcedentes os
pedidos exordiais, nos autos da Ação Ordinária interposta pela recorrente
em face do Município de Solânea,  consistente na cobrança de prestações
inadimplidas  pela  Edilidade,  decorrente  da  locação  de  caminhão  para
remoção de lixos e entulhos da cidade. 

Na decisão combatida, o julgador  a quo  não acolheu o
pedido do  autor  por  entender  que  “os  documentos  juntados  pelo  autor  são
imprestáveis  ao  direito  pretendido,  posto  que  não  comprovam  a  execução  dos
serviços, apenas relatam o recebimento dos valores.”   

Nas razões recursais, fls. 56/62, a apelante alega que “o
Ente Municipal, diferentemente do recorrente, não realizou em sua defesa a juntada
de quaisquer documentos que comprove o adimplemento dos serviços prestados pelo
recorrente.”

Afirma  que  “juntou  vários  documentos  extraídos
diretamente junto ao SAGRES do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o quela
tem fé pública e comprova o liame contratual entre o apelante e o apelado, bem como
dos valores empenhados e não pagos.”

Aduz ainda que seria absurda “a possibilidade de afirmar
que  não  houve  a  prestação  dos  serviços  alegados  pelo  apelante,  uma  vez  que,
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havendo no sistema SAGRES a comprovação de  que este  tem valores a receber,
tacitamente resta comprovado que houve a prestação dos serviços.”

Ao  final,  requereu  o  provimento  do  recurso,  com  a
reforma da sentença, no sentido de ser reconhecida a existência da dívida
do valor pleiteado na inicial de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença, fls. 67/78. 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito, fls. 86/88. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Informam  os  autos  que  a  autora  celebrou  com  a
edilidade contrato de locação de caminhão para remoção de lixos e entulhos
do  município,  todavia,  não  recebeu  a  contraprestação  pactuada
correspondente a parcelas dos meses de dezembro de 2010 e dezembro de
2011, totalizando R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), razão pela
qual pugnou pelo recebimento desse valor. 

O magistrado de origem julgou improcedente o pleito
exordial  por  entender  que  os  documentos  juntados  pela  autora  são
imprestáveis  ao  direito  pretendido,  uma  vez  que  não  comprovaram  a
execução dos serviços.

Pois bem. 

Concebo que a decisão proferida pelo Juiz a quo padece
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de reforma.

Constam  nos  autos  elementos  que  comprovam  as
alegações  da  demandante,  eis  que  juntou  informativo  do  Sagres,  o
detalhamento do empenho informado pelo Gestor do Município (fls.  12),
bem como o demonstrativo de pagamento dos anos de 2010 e 2011 (fl. 14,
16).

O documento de fl. 12, demonstra de forma clara que o
gestor  municipal  nos  anos  de  2010  e  2011,  empenhou  uma  quantia  em
dinheiro e efetuou pagamento a menor, vejamos: foi garantida a quantia de
R$ 26.400,00 (vinte e seis mil  e  quatrocentos reais) para o pagamento da
locação e  houve a  quitação de  apenas R$24.200,00 (vinte  e  quatro  mil  e
duzentos  reais),  ou  seja,  um  saldo  negativo  de  R$  2.200,00  (dois  mil  e
duzentos  reais)  para  cada  ano,  o  que  totaliza  R$  4.400,00  (quatro  mil  e
quatrocentos reais)

Vale ressaltar que essas informações prestadas ao TCE –
PB,  dispostas  no  sistema  Sagres,  foram  fornecidas  pelo  próprio  gestor
municipal, porquanto trata de sua competência exclusiva.

Nesse  sentido,  resta  incontroverso  que  a  apelante
prestou serviços à edilidade. Se a promovente não trabalhou nesse período,
caberia  ao  recorrido  ter  juntado  livro  ou  notas  com  a  ausência  do
contratado.

O controle e fiscalização dos serviços realizados para o
Município é de competência da própria Administração Pública, que detêm o
poder  probatório  de  demonstrar  a  falha  ou  ausência  dos  serviços
contratados. Se assim não fosse, poderia o caminhão rodar nos dias e horas
que fossem convenientes ao proprietário do veículo.

Portanto,  se  há  indícios  da  prestação  dos  serviços,
caberia ao Município comprovar o respectivo pagamento, nos termos do art.
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373, II, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. 

Nesse  norte,  seguem  julgados  deste  Tribunal,
reconhecendo o direito à percepção da referida dívida: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO

DE TRANSPORTE ESCOLAR.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS

DEMONSTRADA.  AUSÊNCIA  DA  CONTRAPRESTAÇÃO

PACTUADA.  NECESSIDADE  DE  PAGAMENTO  DO  VALOR

DEVIDO, SOB PENA DE CONFIGU- RAR ENRIQUECIMENTO

ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO

PLEITO  EXORDIAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO. Ante  o

inadimplemento  comprovado,  tem-se  que a  edilidade não  pode

tirar  proveito  da  atividade  do  particular  sem  a  correspondente

contrapartida, sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito da

parte adversa. Precedentes desta corte.  Restando caracterizado o

fornecimento  dos  serviços  ao  município,  sem  o  respectivo

pagamento, legítima é a cobrança dos valores inadimplidos, sob

pena  de  locupletamento  indevido  por  parte  do  ente  público.

Administrativo e  processual  civil.  Ação de cobrança.  Município.

Contrato de locação de motocicleta para transporte de estudantes.

Provas  documentais  do  direito  do  autor.  Satisfação.  Fatos

impeditivos  ou  modificativos.  Ônus  da  prova  do  réu.

Descumprimento.  Manutenção  da  sentença.  Desprovimento  do

apelo.  Evidenciado  a locação e  a  real  prestação  de  serviços  à

municipalidade,  surge  a  obrigação  do  apelante  de  pagar  as

respectivas  despesas.  Não  pode  a  municipalidade  ignorar  o

princípio da moralidade administrativa que deve nortear os atos

de  seus  agentes  públicos,  vez  que  da locação e  prestação  de

serviços nasce o dever para a administração de efetuar o devido

pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa. Nos termos

do art.  333,  II,  do  CPC,  cabe  ao  réu  comprovar  os  fatos
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impeditivos, modificados ou extintivos do direito do autor. (tjpb;

AC  053.2009.000180-0/001;  Rel.  Des.  José  di  lorenzo  serpa;  djpb

14/05/2010; pág. 9) grifo nosso. Ante o exposto, com fulcro no art.

557, caput, do código de processo civil,  monocraticamente, nego

seguimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença em todos

os seus termos. (TJPB; APL 0000240-70.2004.815.0061; Rel. Des. José

Ricardo Porto; DJPB 21/10/2014; Pág. 9)  

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE ESTUDANTES.

CONTRAPRESTAÇÃO  NÃO  PAGA  PELA  EDILIDADE.

COMPROVAÇÃO.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DAS

VERBAS  PLEITEADAS.  SENTENÇA  PROCEDENTE.

IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE  REFORMA  DO  JULGADO.

Ausência de prova da efetiva prestação do serviço. Descabimento.

Ônus da edilidade. Inteligência do art. 333, II do CPC. Manutenção

da sentença de primeiro  grau que se impõe.  Desprovimento do

apelo. É ônus do município provar a ocorrência de fato impeditivo,

modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do  prestador  de

serviços ao recebimento das verbas salariais pleiteadas. (TJPB; AC

053.2009.000172-7/001;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB

11/06/2010; Pág. 8) Grifo nosso. 

Caracterizado  o  fornecimento  dos  serviços  ao
Município, sem o respectivo pagamento, legítima é a cobrança dos valores
inadimplidos,  sob  pena  de  locupletamento  indevido  por  parte  do  Ente
Público. 

Com  essas  considerações  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO,  reformando  a  sentença,  para  condenar  o  Município  de
Solânea a pagar a autora/recorrente o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais), pelos serviços prestados de locação de caminhão. 
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Juros  remuneratórios  e  correção  monetária  pelos
índices  oficiais  de  remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança  por
força do art. 1° -F da Lei n° 11.960/2009.

Sem  custas.  Honorários  advocatícios  que  arbitro  em
20% do valor da condenação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de agosto
de 2017, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria das  Graças Morais  Guedes (relatora),  o
Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  e  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.

Presente à sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 10 de agosto de
2017.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                              
                        RELATORA
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