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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000329-34.2013.815.0981
Origem : 2ª Vara Mista da Comarca de Queimadas
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante  : Alexsandro Cardoso Aguiar
Advogado : Francisco Pedro da Silva
Apelado    : Município de Caturité
Advogado : Rinaldo Barbosa de Melo

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SUPOSTO  PACTO  FIRMADO  COM  O  MUNICÍPIO
PARA  A  COLETA  DE  LIXO.  INEXISTÊNCIA  DE
DOCUMENTOS  COMPROBATÓRIOS  SOBRE  A
ALEGAÇÃO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO.  ÔNUS  DO  AUTOR.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA. DESPROVIMENTO.

- Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova
incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de
seu direito.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Alexandro
Cardoso Aguiar contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Mista da
Comarca de Queimadas, lançada nos autos da Ação de Cobrança por ele
ajuizada em face do Município de Caturité,  requerendo o adimplemento
dos serviços de coleta de lixo prestados à Edilidade.

Na decisão de fls. 57/59, o magistrado primevo julgou
improcedente o pedido exordial sob a fundamentação de que as regras dos
contratos  administrativos  são  pautadas  pelo  atendimento  ao  interesse
coletivo e que o autor não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito.

Em suas razões recursais, às fls. 60/62, o apelante aduz
que prestava serviços de coleta de lixo para o Município.

Afirma  que  na  campanha  eleitoral  do  ano  de  2012  o
antigo gestor pediu que desse continuidade ao trabalho e que o acerto de
contas ocorreria no final do mandato.

Assevera  que o  atual  prefeito  negou o pagamento do
débito alegando que manteria a responsabilidade apenas com os contratos
por ele firmados.

Sustenta  que “  a  2ª  Vara  da  Comarca  de  Queimadas,  no
momento  de  formatar,  recortou  e  colou decisão  referente  ao  Município  de  Gado
Bravo e julgou o pleito do promovente improcedente.” (sic)

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  consequente
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modificação da decisão a quo. 

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  67/68,  pela
manutenção do decisum.

Cota ministerial sem manifestação meritória às fls. 74/76.

É o que importa relatar.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

A  controvérsia  cinge-se  em  verificar  se  restou
demonstrado o direito do autor, ora apelante, ao adimplemento da quantia
de  R$  10.850,00  referente  a  um  suposto  contrato  com  a  Prefeitura  de
Caturité para a prestação dos serviços de coleta de lixo.

O  recorrente  aduz  ter  firmado  um  pacto  com  o
Município para efetuar o recolhimento dos resíduos na cidade, recebendo
como contraprestação um valor  mensal  de R$ 3.100,00.  Alega,  ainda,  ter
trabalhado três meses e meio sem qualquer pagamento.

Ocorre que, em análise do conjunto probatório acostado
aos  autos,  verifico  que  os  documentos  juntados  são  apenas  certidões
negativas  com  relações  a  débitos  fiscais,  trabalhistas  e  contribuições
previdenciárias,  não  existindo  qualquer  documento  que  demonstre  a
participação em procedimento licitatório, tampouco o êxito na disputa.

Não há, também, qualquer prova de situação que enseje
uma contratação emergencial, dispensando, assim, a licitação.

Reza o artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93:
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Art. 24.  É dispensável a licitação:

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando

caracterizada  urgência  de  atendimento  de  situação  que  possa

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e

somente  para  os  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços

que  possam  ser  concluídas  no  prazo  máximo  de  180  (cento  e

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência

da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a  prorrogação  dos

respectivos contratos;

Como bem ressaltou o magistrado primevo, não se pode
condenar uma entidade pública a saldar uma suposta dívida oriunda de
negociação  informal  e  cujas  finalidades  do  fornecimento  não  se  acham
vinculadas aos serviços da Edilidade.

Neste norte, insta salientar que, nos termos do art. 373, I,
do Código de Processo Civil 2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, o promovente, ora apelante, não
se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 

Considerando  que  todo  direito  se  sustenta  em  fatos,
aquele  que  alega  possuí-lo  deve  demonstrar  onde  este  se  alicerça.  Em
resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si alegados como
existentes.

In verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
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Por  todo  o  arrazoado,  não  fora  juntado  ao  processo
prova mínima do direito alegado, o que afasta qualquer pretensão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  CUMULADA  COM
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO.  PACTUAÇÃO  VERBAL.  TRANSFERÊNCIA  DE
VEÍCULO.  AUTOR.  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO.
ARTIGO  373,  I,  DO  CPC.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS  FORMULADOS.  1. Nos
termos  do  artigo  373,  I,  do  Código  de  Processo  Civil/2015,
compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito. 2. Alegando a autora que celebrou, verbalmente, a venda
de  seu  veículo  ao  réu,  o  qual  comprometera-se  a  realizar  a
transferência do bem junto ao órgão de trânsito,  incumbia-lhe o
ônus de demonstrar os fatos alegados na inicial. Como não obteve
êxito  em comprovar  a  alienação  do  veículo  aos  réus,  mostra-se
correta  a  sentença  de  improcedência  dos  pedidos.  3.  Apelação
conhecida  e  não  provida.  (TJDF;  APC  2013.06.1.014652-4;  Ac.
102.8810; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Costa Lucindo
Ferreira; Julg. 28/06/2017; DJDFTE 24/07/2017)

Por  fim,  é  de  bom  alvitre  esclarecer  que  a  sentença
vergastada  fora  proferida  dentro  dos  limites  da  lide  e  de  forma
fundamentada. Desse modo, a troca do nome do Município foi um simples
equívoco que em nada maculou o conteúdo decisório.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO,  para  manter  todos  os  termos  da  decisão
vergastada.

É como voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba no dia 15 de agosto
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2017,  conforme  Certidão  de  julgamento  de  f.  80.  Participaram  do
julgamento,  além desta  relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides, e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Gabinete  no  TJ/PB,  em  João  Pessoa-PB,  16  de  agosto
2017

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  
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