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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIÇOS
PRESTADOS  AO  MUNICÍPIO  DE  POCINHOS.
VALORES  INADIMPLIDOS.  PEDIDOS  DE
RESSARCIMENTO  E  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO  DA  MUNICIPALIDADE.
FORNECIMENTO  DE  LEITE  IN  NATURA PELO
PROMOVENTE.  CONDUTA  EFETIVAMENTE
PRESTADA.  INADIMPLÊNCIA  DO  ENTE
PÚBLICO.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  NÃO
ELIDIDA.  DEVER  DA  ADMINISTRAÇÃO  DE
CUMPRIR  COM  SUA  OBRIGAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ATACADA.
DESPROVIMENTO.

Apelação Cível nº 0000737-16.2015.815.0541         1



- Hão de se ter por verídicas as alegações dispostas
na exordial,  quando o direito do autor se encontra
devidamente demonstrado, não tendo o réu rebatido
os  fatos  deduzidos  na  exordial  ou  apresentado
provas que modificasse ou extinguisse o direito do
promovente de receber verbas não pagas pelo serviço
prestado.

- É obrigação do município comprovar que todas as
remunerações  foram pagas  aos  seus  servidores,  na
forma  consagrada  pela  lei,  ou  que  não  houve  a
prestação do serviço, por dispor a Administração de
plenas  condições  para  tal  fim,  sendo  natural  a
inversão do ônus probatório.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  42/48, interposta  pelo
Município de Pocinhos contra sentença, fls. 38/39V, prolatada pelo Juiz de Direito da
Comarca de Pocinhos que, nos moldes da Ação de Cobrança manejada por Jucélio
Marques da Silva, decidiu nos seguintes termos: 

Ante  o  exposto,  julgo  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  os  pedidos  formulados  na  petição
inicial, resolvendo o mérito do processo, nos termos
do  art.  487,  inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil,
para:
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I) determinar ao réu MUNICÍPIO DE POCINHOS a
pagar o valor de R$ 1.522,00 (mil e quinhentos e vinte
e  dois  rais),  o  qual  deverá  ser  corrigido
monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;
II) julgar improcedente o pedido de condenação das
requeridas ao pagamento de indenização por danos
morais.

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da
sentença, sob alegação de que não se encontra devidamente demonstrada a prestação
dos serviços alegados pelo autor. Diz, ainda, que é dele o ônus da prova, não tendo,
na hipótese, demonstrado a constituição de seu direito. Por fim, requer o provimento
do apelo para que seja afastada a sua condenação.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 59/V.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Jucélio  Marques  da  Silva alegou  que  prestou
serviços ao Município de Pocinhos fornecendo leite in natura, perfazendo o total de
R$  1.522,00  (mil  quinhentos  e  vinte  e  dois  reais), nos  termos  dos  documentos
colacionados, quais sejam, as notas fiscais trazidas as fls. 09/10. Para tanto, pediu a
contraprestação pelo serviço, mais danos morais. 
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Os  pedidos  foram  julgados  procedentes  em  parte,
afastando o dano moral alegado e determinando ao réu, o pagamento do valor de R$
1.522,00  (mil  quinhentos  e  vinte  e  dois  rais),  o  qual  deverá  ser  corrigido
monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês desde a citação. Contra essa condenação se insurgiu o Município de Pocinhos,
aduzindo que o autor não se desincumbiu da obrigação de mostrar fato constitutivo
de seu direito, máxime quando não provou a prestação de serviços.

Em que pesem tais  argumentos,  entendo  que não
assiste razão ao recorrente. Isso porque, em vez de juntar elementos, demonstrando
que pagou integralmente pelo serviço requerido, o  Município de Pocinhos apenas
rebateu  as  alegações  trazidas  na  inicial,  não  apresentando,  em  momento  algum,
provas  robustas  que  modificasse  ou  extinguisse  o  direito  do  autor  de  receber  a
quantia pleiteada na inicial, consoante preceitua o art. 373, II, do Código de Processo
Civil vigente, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;
II –  ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor.  -
destaquei.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  LOCAÇÃO  DE
VEÍCULO  PARA  TRANSPORTE  DE
PROFISSIONAIS  DE  SAÚDE.  OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROVA DE FATOS
IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  E  EXTINTIVOS
DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA EDILIDADE.
ART.  373,  II,  DO  NCPC.  INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
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Ao  município  cumpre  o  ônus  de  demonstrar  a
realização do pleiteado, nos termos do artigo 373, II,
do CPC. Se não provou o pagamento, deve efetuá-lo,
sob pena de ocorrência de enriquecimento ilícito do
ente  público  em  detrimento  do  particular,  vedado
pelo  ordenamento  jurídico.  (TJPB,  AC  nº  0000207-
41.2014.815.0381,  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva,  J.
06/09/2016) - sublinhei.

Dessa forma, assevera-se inexistente qualquer prova
de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  firmado  pelo  autor,
correspondente às verbas pleiteadas, ônus processual legalmente previsto, devendo,
pois, o adimplemento ser suportado pelo demandado.

Ainda, registro que o autor juntou notas fiscais às fls.
09/10,  do  fornecimento  de  leite  in  natura.  Tais  documentos,  estão  assinados  pela
Secretaria Estadual de Receita e devidamente carimbados.

Não tendo o recorrente se desincumbido do encargo
de  desconstituir  o  alegado  pelo  autor,  resta  demonstrada,  a  obrigação  da
municipalidade em adimplir sua dívida.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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