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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Caaporã – Adv.: Expeditto Hilton Xavier de Lira Filho
(OAB/PB 19.007) e Outros.

Apelado:  Jorge  Dias  Correia  Filho  –  Adv.:  Rita  de  Cássia  Lima  da  Silva
Santos (OAB/PB 31.924-A)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.
TRANSPORTE.  INADIMPLEMENTO.  PROVA  DA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA
CONTRÁRIA AO DIREITO PLEITEADO. PAGAMENTO
QUE SE IMPÕE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO  DA  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.  Comprovada  pelo  fornecedor  a  existência  da
relação jurídica entre as partes e a prestação dos
serviços  ao  município,  cabe  a  este  último
apresentar  a  prova  eficaz  do  pagamento  da
respectiva contraprestação, o que não ocorreu no
caso em tela.
2.  Constitui  direito  do  prestador  de  serviços  a
percepção  de  remuneração  pelo  trabalho
efetivamente  desempenhado,  sob  pena  de
locupletar-se ilicitamente a Administração Pública
Municipal.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.



RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível,  interposta pelo  Município de
Caaporã -PB hostilizando a sentença do Juízo da Comarca Caaporã que, nos
autos da Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela,
manejada por Jorge Dias Correia Filho, julgou procedente o pedido contido
na inicial.

Nas razões recursais (fls. 73/77), afirma o apelante que já
quitou os meses de junho e julho de 2012 do contrato firmado com o apelado;
que  em  virtude  da  crise  financeira  que  enfrenta,  o  município  recorrente
expediu o Decreto nº 045/2012, em 01 de outubro de 2012, versando sobre a
suspensão das atividades que demandam despesas não essenciais ao serviço
público e que o recorrido não comprovou a prestação de serviços nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2012. Ainda, se insurgiu quanto a fixação
dos honorários de sucumbência, requerendo, ao final, a reforma da sentença. 

O  recorrido  apresentou  contrarrazões,  pugnando  pela
manutenção da sentença e consequente desprovimento do apelo, fls. 78/82. 

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  não
emitiu  parecer,  por  entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a
intervenção ministerial.  (fls. 90/91).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente é importante frisar que a legislação pertinente
ao caso são os ditames previstos no CPC de 1973, tanto no que concerne à
legislação bem como a doutrina e jurisprudência correlata à época, à luz do
que já foi disciplinado pelo STJ no Enunciado Administrativo nº. 2, senão veja-
se:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos  a  decisões publicadas até  17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”.



No  caso,  a  sentença  foi  publicada  em  15/01/2016,  na
vigência do CPC de 1973, conforme certidão de fl. 69. 

O  cerne  da  questão  é  a  condenação  do  ente  público  ao
adimplemento de quantia referente a um contrato de prestação de serviços,
celebrado com o ora apelado, cujo objeto era a locação de veículo tipo passeio
com motorista, marca/modelo VW/FOX 1.0, ano 2005, cor prata, placa MOP-
6989/PB.

Em  análise  ao  caderno  processual,  verifica-se  que  as
alegações  feitas  pelo  ora  apelado  prosperam,  na  medida  em que  houve  a
contratação e a prestação de serviços por parte deste ao Município apelante,
conforme se observa dos documentos de fls. 07/11 e 17/38. 

A  existência  de  vínculo  jurídico  entre  as  partes  também
restou demonstrado pelo extrato das despesas empenhadas no ano de 2012,
emitido pelo Município, fls. 48, que, embora não liquidada, é indicativo de que
os serviços relativos aos valores ali apostos foram prestados.  

Caracteriza-se  o  empenho,  segundo  o  artigo 58  da  Lei
4320/1964, como o ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Consiste  no  ato  emanado  de  autoridade  competente  no
sentido de determinar  a  dedução do valor  da despesa a ser  executada da
dotação consignada no orçamento,  a  fim de atendê-la,  representando uma
garantia para o fornecedor ou prestador de serviços, com base em autorização
e dedução da dotação respectiva, de que os produtos fornecidos e os serviços
prestados serão devidamente pagos1.  

Dessa  maneira,  tendo  em  vista  a  sistemática  processual
vigente,  cabe ao autor  o  ônus  da prova dos  direitos  alegados  e  ao réu  a
incumbência de demonstrar o pagamento de determinado débito para que ele
se exima da cobrança em curso. 

1  DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO - NOTAS DE EMPENHO -
COMPROVAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  -  PROVA  DOCUMENTAL  -  PAGAMENTO  DEVIDO.  -  Na  ação  de
cobrança, incumbe à parte autora fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da
apresentação de notas de empenho e nota fiscal relativa aos serviços prestados, ao passo que é dever do réu a
realização de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, através da
comprovação do pagamento  do débito,  de  que  o serviço  não  foi  prestado,  ou  de  que  foi  prestada caução. Não
comprovada a ocorrência  de nenhuma dessas hipóteses,  deve  ser  julgado  procedente  o pedido.  -  Aplicação  dos
princípios  da  boa-fé  e  da  vedação  ao  enriquecimento  sem  causa.  -  Recurso  provido.  (TJ-MG  -  AC:
10657090062024001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2013)



Nesse  diapasão,  a  prova  do  pagamento  das  parcelas
pleiteadas  pelo  ora  recorrido  caberia  ao  Município  recorrente,  pois,  a
Administração Pública deve manter os registros e recibos de pagamento de
seus prestadores de serviços. 

Assim sendo, comprovada pelo fornecedor a existência da
relação jurídica entre as partes e a prestação dos serviços ao município, cabe a
este  último  apresentar  a  prova  eficaz  do  pagamento  da  respectiva
contraprestação,  tendo o mesmo alegado que o autor/apelado não teria os
direitos pleiteados, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto,  constitui  direito  do  prestador  de  serviços  a
percepção  de  remuneração  pelo  trabalho  efetivamente  desempenhado,  sob
pena de locupletar-se ilicitamente a Administração Pública Municipal.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO. 

 É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque

– Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o  Excelentíssimo Senhor Doutor

João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o  Excelentíssimo Senhor

Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  sessões  da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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