
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001020-79.2009.815.0531 – Malta
RELATORA : Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
AUTOR : Marcopolo S/A
ADVOGADO : Sadi Bonatto (OAB/PR 10011)
RÉU : Município de Condado 
ADVOGADO : Taciano Fontes de Freitas (OAB/PB 9366)
REMETENTE : Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Malta

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PREGÃO  ELETRÔNICO.  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULOS.
ENTREGA DOS BENS.  INADIMPLÊNCIA.  CARÊNCIA DE
PROVA  DO  PAGAMENTO.  CONDENAÇÃO  DEVIDA.
VALOR  RECONHECIDO.  MONTANTE  ATUALIZADO.
FORÇOSO  AJUSTE.  IMPORTE  CONSTANTE  NAS
DUPLICADAS. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL NÃO
FIXADO.  NECESSÁRIA  DELIMITAÇÃO.  REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO EM PARTE DA
REMESSA.

Devido o pagamento do valor  correspondente a aquisição
de veículos, resultado de homologação Pregão Eletrônico,
dada a ausência de prova da sua quitação, mesmo diante
da comprovada entrega dos bens ao município.

Considerando que a parte atualizou os valores cobrados ao
ingressar  com  a  demanda,  não  poderia  a  decisão
determinar  que  a  atualização  monetária  retroagisse  ao
tempo de cada parcela devida, sob pena de dupla incidência
de correção. Por isso, o valor devido deve ser reputado o
constante nas duplicadas.

Juros de mora a contar da citação,  ex vi dos arts. 240 do
CPC e 405 do CC. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA
OFICIAL.
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RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária advinda de sentença proferida
pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Malta que, nos autos da
Ação de  Cobrança  promovida  por  Marcopolo  S/A  contra  o  Município  de
Condado, julgou parcialmente procedente e condenou o réu ao pagamento de
R$ 368.334,79, com as devidas atualizações.

Pontou  que  a  cobrança  é  devida  pois  restou  demonstrado  o
vínculo entre as partes, ter o autor sagrado-se vencedor em pregão eletrônico,
entregue os ônibus adquiridos, mas o réu quedou inerte quanto ao respectivo
pagamento.

Ausente  recurso  voluntário  (fls.  295  e  300),  os  autos  foram
remetidos a esta Corte por força da Remessa Necessária.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo processamento do recurso
sem manifestação de mérito,  com base da Recomendação Conjunta 34/2016
do CNMP e no art. 178 do CPC/2015, fls. 308/309.

VOTO

Inicialmente destaco que em sendo a condenação de valor certo
e  excedente  ao  teto  estabelecido  no  art.  496,  §3º,  inciso  III  do  CPC,  é
obrigatória  à  apreciação  do  tema  por  Remessa  Necessária,  salientando
inexistir recurso voluntário dos litigantes.

O caso dos autos retrata as 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 que, por sua
vez, criará a obrigação de pagamento, ressalvadas as expressas disposições
legais que admitem a contratação em termos diversos.

In casu, o contrato decorreu nos termos da Lei nº 10.520/20021,
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 053/2007, fls. 24.

Na  sentença,  o  magistrado  vislumbrou  a  i)  comprovação  da
aquisição de três ônibus pelo promovido, ii) que as duplicatas estão vinculadas
as notas fiscais, iii) há prova da entrega dos ônibus à municipalidade, iv) e não
houve comprovação do pagamento após o vencimento das duplicadas.

Os  veículos  encontram-se  descritos  nas  notas  fiscais  e
duplicatas, a seguir nominadas: 

1Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal,  modalidade  de  licitação  denominada  pregão,  para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  e  dá  outras
providências.
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1 –  Nota Fiscal-Fatura nº  187235,  correspondente a Duplicata
com vencimento em 13.10.2008, no valor de R$ 114.000,00. Ficha de entrega
nº 206174;

2  –  Nota Fiscal-Fatura nº  187207,  correspondente a Duplicata
com vencimento em 13.10.2008, no valor de R$ 126.750,00. Ficha de entrega
nº 209366;

3  –  Nota Fiscal-Fatura nº  187669,  correspondente a Duplicata
com vencimento em 17.11.2008, no valor de R$ 126.750,00. Ficha de entrega
nº209381;

 
O  total  da  compra,  considerando  a  data  do  pagamento  das

duplicatas, resulta em  R$  367.500,00,  embora  ao tempo do ingresso da lide
(13.10.2009), a parte autora o atualizou, o qual corresponde a R$ 368.334,74,
sendo este o reconhecido por sentença. 

Todavia  é  exatamente  em  razão  da  diferença  dos  valores
supramencionados  e da forma  acolhida  na sentença que faço as seguintes
ponderações:

No decisum consta:

“[…] Julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência
condeno o Réu, Município de Condado – PB, a pagar ao autor, MARCOPOLO
S/A, a importância de R$ 368.334,79 com os acréscimos de juros de mora de
0,5 ao mês (art. 1º-F, da Lei 9.494/97) e com correção monetária, a contar de
cada parcela devida, pelo INPC até a entrada em vigor da Lei 11. 960/2009 de
30/06/2009 e posteriormente com base nos índices de remuneração básica da
caderneta de poupança até o dia 25/03/2015,  marco após o qual,  os créditos
deverão ser corrigidos pelo IPCA-E ao tempo do efetivo pagamento”. (destaquei)

Do teor do julgado, concluo que o magistrado considerou a dívida
já atualizada, repito em R$ 368.334,79, mas ao atribuir a correção monetária a
fez retroagir de “cada parcela devida”.

Ora, da forma como posta, está-se diante de dupla incidência da
correção monetária sobre o mesmo valor.

Se a parte já atualizou o  montante  ao ingressar com a ação, a
sentença não poderia ter fixado a correção a contar de cada parcela vencida,
carecendo do respectivo ajuste.

Portanto,  mantendo  a  correção monetária  –  a  contar  de  cada
parcela devida –, merece retoques apenas quanto ao valor, fim de reconhecê-
lo em R$ 367.500,00. 
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Por outro lado, em relação ao juros de mora, a despeito da sua
fixação, não especificou o marco inicial, o qual é cabível  a contar da citação,
ex vi art. 240 do CPC.

Por isso, nestes aspectos, a sentença merece reparo de modo
que o valor  considerado deve ser  R$ 367.500,00; e  os juros de mora com
termo  inicial  a  citação,  mantendo-se indene  as  demais  prescrições  dos
consectários legais.

Ao  mais,  a  decisão  do  primeiro  grau  mostra-se  escorreita,
porquanto,  em se tratando de ação de cobrança  em desfavor  da Fazenda
Pública,  compete  ao  autor  provar  a  existência  do  vínculo  com  o  ente
promovido e ao réu a prova do pagamento.

Nesse  cenário,  vislumbro  que  o  promovente  demonstrou  a
existência do liame com o Município de Condado face os documentos de fls.
13/21 e as notas fiscais anexas. Por sua vez, a edilidade não apresentou prova
do pagamento2.

A  municipalidade  deveria  ter  colacionado  documentos  que
atestassem  o  efetivo  pagamento  ou  que  o  contratado  deixou  de  cumprir
conforme avençado, na forma do art. 373, II do CPC.

Assim,  mesmo  existindo  documentação  de  satisfação  do
contrato,  o Município  não se desincumbiu do ônus probatório  de ter pago o
valor  pois, a teor do artigo 319 e seguintes do Código Civil,  exige-se regular
quitação, não admitindo presunção.

Por  isso,  o  não  pagamento  do  valor  constitui  enriquecimento
ilícito da administração, sendo, portanto, inadmissível que o promovente seja
penalizado com a negativa da administração.

Com  estas  considerações,  dou  provimento  parcial  a
Remessa Necessária para reformar, em parte, a sentença, de modo que
deva ser  considerado como valor  devido R$  367.500,00,  com juros de
mora a contar da citação, mantendo indene as demais prescrições dos
consectários legais.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº. Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de
Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  o  Des. José  Ricardo  Porto  e  o  Des.

2REMESSA  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)
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Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04

           Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                                   5     


