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REMESSA  NECESSÁRIA,  APELAÇÃO  CÍVEL  E
RECURSO  ADESIVO  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA –  COMPROVADA  A
PRESTAÇÃO  EFETIVA –  DOCUMENTOS  SUFICIENTES
PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – ALEGADA
INADIMPLÊNCIA  – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO –  ART.  333,  II
DO  CPC/73 –  ÔNUS  DO  RÉU  –  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  –  ARBITRAMENTO  CORRETO  –
MANUTENÇÃO  INTEGRAL  DA  SENTENÇA  –
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA,  DO
APELO E DO RECURSO ADESIVO. 

Demonstrada a  existência  do  vínculo  contratual  entre  a
empresa  autora e  o Município, bem como suficientemente
provada a execução do serviço,  é devido o pagamento da
contraprestação  pecuniária  prevista  na  avença,
notadamente quando o promovido não se desincumbe de
provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos
do art. 333, II, do CPC/73, vigente à época. 

Em  demandas  contra  a  Fazenda  Pública,  os  honorários
advocatícios  podem ser  fixados abaixo  do  limite  de  10%
(dez por  cento)  previsto  no  art.  20,  §3º, do  CPC/73,  em
apreciação equitativa feita pelo juiz acerca dos elementos
constantes nas alíneas do dispositivo legal citado. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Necessária, Apelação Cível (fls.97/99)  e
Recurso Adesivo (fls. 106/117) interpostos, respectivamente, pelo Município
de Sousa e pela CCM – Construtora Centro Minas Ltda insurgindo-se contra
a sentença (fls.  93/94-verso) do Juízo de Direito da  4ª  Vara  da  Comarca  de
Sousa,  que julgou procedente  a  Ação de Cobrança  promovida  por  CCM –
Construtora Centro Minas Ltda contra o Município de Sousa, compelindo esse
a  pagar a  quantia  de  R$ 995.822,01  (novecentos  e  noventa  e  cinco  mil
oitocentos e vinte e dois reais e um centavo)  em favor da autora,  e correção
monetária pela SELIC a partir  do inadimplemento (08/01/2011).  Condenou o
promovido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por
cento) do valor da condenação.

O  réu/apelante  irresignado  aduz  que não  há  comprovação  da
prestação efetiva do serviço alegado, sendo, no seu entender, ônus da autora a
prova de tal  prestação,  não tendo ela  se desincumbido a contento.  Por  tal
razão, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o
pedido. 

A  autora/recorrente  pleiteia  tão  somente  a  majoração  dos
honorários advocatícios, por considerar que foram fixados aquém do devido.
Alega que o valor de R$ 46.791,10 (quarenta e seis mil setecentos e noventa e
um reais e dez centavos) é ínfimo e módico, “pois não atendeu as orientações
constantes nas alíneas “a” e “c” do §3º do Estatuto Processual”, fl. 112.

Intimadas  para  apresentarem as  contrarrazões,  as partes
manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos (fls. 19/126 e 136/138).

A Procuradoria de Justiça  opina  pelo  prosseguimento regular  do
feito sem manifestação de mérito (fls. 142/144).

VOTO

Cuida-se de ação de cobrança intentada pela licitante vencedora
e contratada para execução do serviço de pavimentação asfáltica no Município
de  Sousa,  na  qual  requer  o  pagamento  da  última  parcela  do  contrato
administrativo  PMS nº  474/2010,  no valor  de  R$ 995.822,01  (novecentos  e
noventa e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e um centavo). 

Na sentença vergastada, o magistrado vislumbrou a comprovação
do  efetivo  serviço  prestado  pelo  promovente,  ressaltando  que  “a  chefe  do
Poder Executivo, no documento de fl. 57, expressamente atestou a realização
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do  serviço,  ao  solicitar  ao  Estado  a  liberação  dos  valores  conveniados  ao
Estado da Paraíba”, fl. 94.

De fato, vê-se nos autos o contrato de fls. 26/32, onde consta seu
objeto  (prestação  de  serviços  de  pavimentação  asfáltica  das  ruas  ali
especificadas), valor (R$ 1.243.611,00 (um milhão duzentos e quarenta e três
mil seiscentos e onze reais), bem como a identificação da parte contratante e
contratada, correspondente às partes ora litigantes. 

A autora/recorrente foi  a empresa licitante vencedora, conforme
homologação à fl. 33, sendo expedida a ordem de serviço em 21/09/2010, fl.
38, assim como a nota de empenho nº. 000003806, fl. 40. Ainda, há provas da
1ª e 2ª medições, com nota fiscal à fl. 48.

Além  disso,  há  ofício  assinado  pela  Prefeita  à  fl.  57,  cuja
autenticidade  não  restou  contestada  pelo  Município/recorrente,  contendo
solicitação de liberação da “segunda parcela  do  convênio”,  no  valor  de  R$
995.822,02 (exatamente o valor cobrando nesta ação), informando ainda que
seguiria em anexo demonstrativo do serviço executado. 

Conforme entendimento na jurisprudência pátria, em se tratando
de  ação  de  cobrança  em desfavor  da  Fazenda  Pública,  compete  ao  autor
provar a existência do vínculo com o ente promovido.

Nesse  cenário,  vislumbro  que  a promovente  conseguiu
demonstrar a existência do vínculo com o Município apelante, bem como restou
suficientemente provada a execução do serviço.

Passando a análise de ser ou não devido o pagamento, verifico
que o promovido não conseguiu se desvencilhar de tal prova.

A  Edilidade poderia ter  colacionado aos autos documentos que
comprovassem o efetivo pagamento ou que o contratado deixou de cumprir
conforme  avençado, na forma do art.  333, II do CPC/73.  Ao contrário disso,
limitou a dizer que a responsabilidade era do Estado da Paraíba e depois que
não houve prova da prestação de serviço, nada trazendo ao processo para
robustecer as teses defensivas lançadas.

Desse  modo,  a  promovida/apelante  não  se  desincumbiu de
demonstrar  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  da autora,
notadamente de ter  pago os valores  devidos,  restando  fato incontroverso o
inadimplemento da sua obrigação contratual e, por isso, deve o Município ser
compelido a quitar o débito.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é reiterada, in verbis:

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIÇO  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR.  PROVA  DA

            Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  PÚBLICO  JUNTO  AO
MUNICÍPIO.  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.
MANUTENÇÃO  SENTENÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO.
Provada  a  prestação  do  serviço  público  junto  ao
Município,  sem  a  devida  contraprestação  pecuniária,
legítima  é  a  cobrança  dos  valores  inadimplidos,  sob
pena  de  locupletamento  indevido  por  parte  do  Ente
Público.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011397920138150311,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA.
MARIA DAS  GRAÇAS  MORAIS  GUEDES  ,  j.  em  27-07-
2015) 

REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE  TRANSPORTE  ESCOLAR.  PAGAMENTO  NÃO
EFETIVADO POR COMPLETO. REVELIA DA EDILIDADE.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO
MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO  DA  ADMINISTRAÇÃO.  INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT,  CPC E DA SÚMULA
253, DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO.  O ônus da prova
quanto ao pagamento de tais valores é do Município réu,
por constituir fato extintivo do direito do autor, conforme
previsão expressa do art. 333, II, do Código de Processo
Civil. Considerando que o autor conseguiu comprovar a
condição  de  contratante,  penso  que  caberia  ao
município  trazer  provas  que  afastassem  o  direito  ao
recebimento  da  contraprestação  pecuniária,  já  que  o
autor cumpriu, satisfatoriamente, com a sua obrigação, 
porém, nada foi feito, o que me faz crer que não merece
qualquer retoque a  sentença da instância inaugural. O
não pagamento do valor pleiteado constitui  enriquecimento
ilícito da administração, sendo, portanto, inadmissível que o
promovente  seja  penalizado  com  a  negativa  da
administração. STJ - Súmula 253 - O art. 557 do CPC, que
autoriza  o  relator  a  decidir  o  recurso,  alcança o reexame
necessário. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00014632520128150531, - Não possui -, Relator DES JOAO
ALVES DA SILVA , j. em 01-07-2015) 

Feitas tais ilações, considerando que as alegações do promovido/apelante não 
são suficientes para infirmar o posicionamento firmado pelo magistrado a quo, 
a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Por fim, verifico que o magistrado fixou os honorários advocatícios
no  importe  de  5%(cinco por  cento)  do  valor  da  condenação  (fl.  139),
requerendo a autora/recorrente que tal verba seja majorada, por considerá-la
aquém do devido pelo trabalho dos causídicos neste feito. 

            Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Quando vencida a Fazenda Pública, o § 4° do art. 20 do Código
de Processo Civil determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa,
possibilitando haver condenação na verba honorária abaixo do mínimo legal
que é de 10% sobre a condenação (art. 20, § 3°).

O STJ, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que, nas causas
ajuizadas contra a Fazenda Pública, é possível ao juiz a fixação da verba em
valor fixo ou em percentual, sem que tal conduta viole o art. 20, § 4º, do CPC.
Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º  08/2008.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  DECLARAÇÃO  DO  DIREITO  À
COMPENSAÇÃO  DO  INDÉBITO  TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. CRITÉRIO
DE EQUIDADE.
1. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários
não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%,
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado
à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do
CPC,  ou  mesmo um valor  fixo,  segundo o  critério  de
equidade.
2.  Nas  demandas  de  cunho  declaratório,  até  por  inexistir
condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo,
os honorários devem ser fixados com referência no valor da
causa ou em montante fixo.
3. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público e da
Primeira Seção.
4. Tratando-se de ação ordinária promovida pelo contribuinte
para  obter  a  declaração  judicial  de  seu  direito  à
compensação  tributária  segundo  os  critérios  definidos  na
sentença – não havendo condenação em valor certo, já que
o procedimento deverá ser efetivado perante a autoridade
administrativa e sob os seus cuidados –, devem ser fixados
os honorários de acordo com a apreciação equitativa do juiz,
não  se  impondo  a  adoção  do  valor  da  causa  ou  da
condenação,  seja  porque  a  Fazenda  Pública  foi  vencida,
seja  porque  a  demanda  ostenta  feição  nitidamente
declaratória.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
do art.543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.(REsp
1155125/MG,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)

Logo,  firmo  convicção  no  sentido  de  que  o  arbitramento  dos
honorários advocatícios pelo juiz de primeiro grau foi  justo e adequado aos
critérios elencados nas alíneas do art. 20, §3º, do CPC, notadamente por tratar-
se de demanda de baixa complexidade (ação de cobrança pelo rito ordinário),
com sentença de mérito lançada em curto espaço de tempo (dois anos e meio),
tendo os causídicos atuado tão somente na peça inaugural e, agora, interpondo
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este  recurso  adesivo  (às  fls.  92  certificado  o  decurso  do  prazo  para
requerimento de produção de provas sem manifestação da parte autora). 

Em tempo, afasto a incidência do § 11.º do art. 85 do CPC1, o qual
prevê a majoração da verba honorária em grau de recurso,  acostando-se ao
Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, segundo o qual “somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Com  estas  considerações,  DESPROVEJO  A  REMESSA
NECESSÁRIA, O APELO E O RECURSO ADESIVO, mantendo integralmente
a sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão  a Exmª.  Dr.Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G6

1§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional

realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo  geral  da  fixação  de  honorários  devidos  ao  advogado  do  vencedor,  ultrapassar  os  respectivos  limites

estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 
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