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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  –
FORNECIMENTO  DE  PRODUTOS  –  ALEGADA
INADIMPLÊNCIA  – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO –  ART.  373,  II
DO  NCPC –  ÔNUS  DO  RÉU  –  DESPROVIMENTO  DO
APELO. 

Devido  o  pagamento  da  verba  advinda  de  contrato  de
fornecimento de produtos,  partindo-se da premissa de não
ter a edilidade, a quem incumbia efetuar o seu pagamento,
demonstrado haver  cumprido com as obrigações  avenças
no pacto correspondente ao serviço oportunamente posto à
sua disposição.

Tratando-se  a  questão  de  falta  de  pagamento,  cabe  ao
contratante  comprovar  que  o  fez,  pois,  ao  reverso,
subtende-se que não o efetuou.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  153/156)  interposta  pelo
Município de Congo insurgindo-se contra a sentença (fls.  136/139) do Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Sumé, que julgou procedente a Ação
de Cobrança promovida por Jaelson Antônio de Lima contra o réu/apelante,
compelindo este a pagar a quantia de R$ 17.600,00(dezessete mil e seiscentos
reais)  ao  autor,  acrecidos  de  juros  de  mora  nos  termos  do  art  1-F  da  Lei
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9.494/85,  a  contar  da  citação  e  correção  monetária  pelo  INPC,  a  partir  do
inadimplemento.

O  réu/apelante  irresignado  aduz  que:  1)  não  há  comprovação
quanto ao fato sustentado pelo apelado no tocante à locação de veículo em
dias de final de semana, pelo fato de as tabelas de dias e valores apresentados
não possuem identificação da origem; 2) muito embora a prova testemunhal
seja absolutamente legal e passível de comprovação, não pode ser analisada
de caráter isolado,  ou seja,  como única forma de demonstração do serviço
prestado  e  condenação  do  ente  público  apelante.  Finaliza  pugnando  pelo
provimento do recurso e modificação da sentença (fls. 153/156).

Intimada para  apresentar  as  contrarrazões,  a  parte  adversa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 161/163).

A Procuradoria de Justiça opina pelo processamento do feito sem
manifestação de mérito(fls. 171/172).

VOTO

Inicialmente ressalto que em sendo a condenação de valor certo e
não  excedente  ao  teto  previsto  no  art.  496,  §3º,  inciso  III  do  NCPC,  é
despicienda a remessa dos autos para apreciação de reexame oficial, devendo
a análise ser adstrita à Apelação.

O  caso  dos  autos  retrata  as  nuances  e  peculiaridades  da
contratação de serviços pela Administração Pública, em que todo o processo,
via de regra, por envolver dinheiro público, deve ser formalizado no sentido de
se observar  a  reserva  de recursos prevista  em orçamento  próprio  do ente,
procedimento licitatório regular e, por fim, instrumentalização do pacto firmado,
com inclusão posterior do empenho que, por sua vez, criará a obrigação de
pagamento,  ressalvadas  as  expressas  disposições  legais  que  admitem  a
contratação em termos diversos.

Na  sentença  vergastada,  o magistrado vislumbrou
satisfatoriamente a comprovação do efetivo serviço prestado pelo promovente,
ressaltando  que  “o  autor  trouxe  aos  autos  um mínimo  de  prova  das  suas
alegações.  No  entanto,  o  Município  não  trouxe  nenhuma  prova  capaz  de
demonstrar  fato  impeditivo,  modificativo ou extintivo do direito  alegado pelo
promovente”.

E, ressalta, ainda, que “segundo o Código Civil, a retribuição pela
prestação  de  serviços  será  paga  depois  de  prestado  o  serviço,  se,  por
convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações.
Ora,  não  havendo  pagamento,  caberá  ap  prejudicado  ser  restituído  pelo
trabalho que foi realizado”.
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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  o  promovente  conseguiu
demonstrar a existência do vínculo com o Município apelante de contrato para
locação de serviços(fls.  11/15) e demais provas dos serviços prestados (fls.
29/103).

Passando a análise de ser ou não devido o pagamento, verifico
que a municipalidade não conseguiu se desvencilhar da prova do pagamento.

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.  373,  II  do  NCPC.  Ao contrário  disso,
limitou  a dizer  que a prova testemunhal  não pode ser analisada de caráter
isolado, ou seja,  como única forma de demonstração do serviço prestado  e
condenação do ente público apelante.

Por  tais  assertivas,  não  se  desincumbiu de  demonstrar  fato
impeditivo,  modificativo ou extintivo do direito  do autor,  notadamente de ter
pago os valores,  restando  fato incontroverso o inadimplemento dos serviços
fornecidos pelo autor  e, por isso,  deve o  Município ser compelido a quitar  o
débito, a título da respectiva contraprestação do serviço realizado, nos termos
do contrato.

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

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIÇO  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR.  PROVA  DA
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
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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 da recorrente não são 
suficientes para infirmar o posicionamento firmado pelo magistrado a quo,  
ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Novo Código de Processo 
Civil, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Em tempo, registro ser a hipótese de incidência do § 11.º do art.
85 do CPC1, o qual prevê a majoração da verba honorária em grau de recurso.

No caso dos autos, verifico que o magistrado fixou os honorários
advocatícios no importe de  10%(dez por cento) do valor da condenação (fl.
139).

Logo, à luz do novo codex processual, impõe-se a majoração da
verba  honorária  para  o  montante  de  12%(doze  por  cento)  do  valor  da
condenação, na forma do § 11.º do art. 85 do NCPC.

Com  estas  considerações,  DESPROVEJO  O  RECURSO,
mantendo  integralmente  a  sentença,  impondo  a  majoração  dos  honorários
advocatícios para o montante de 12%(doze por cento) do valor da condenação,
na forma do § 11.º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

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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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

G1
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	Inicialmente ressalto que em sendo a condenação de valor certo e não excedente ao teto previsto no art. 496, §3º, inciso III do NCPC, é despicienda a remessa dos autos para apreciação de reexame oficial, devendo a análise ser adstrita à Apelação.

