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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Condado – Adv. Taciano Fontes de Freitas (OAB-
PB 9.366).

Apelada: José Ivan Lima da Silva – Adv. Glébson Jarley Lima de Oliveira
(OAB-PB 19.499).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTADOR
DE SERVIÇO.  PROCEDÊNCIA.  RECURSO.
RELAÇÃO  JURÍDICA  DEMONSTRADA.
EMPENHOS  E  RELATÓRIOS  DE
PAGAMENTOS.  CONTRAPRESTAÇÃO.
QUITAÇÃO  PARCIAL.  SERVIÇOS
PRESTADOS.  VERBAS  DEVIDAS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  É  dever  da  edilidade  provar  os
pagamentos  como  contraprestação  aos
seus  prestadores  de  serviços.  Não
apresentando  provas  suficientes  que
modifiquem  ou  extingam  o  direito  dos
autores, presume-se este devido.

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

O Município de Condado-PB interpôs Apelação Cível
com fulcro no art. 1.009 do Código de Processo Civil, hostilizando a
sentença do Juízo de Direito da Comarca de Condado que, nos autos
da  Ação de Cobrança  movida por  José Ivan de Lima da Silva,
que julgou procedente o pedido.

Do histórico dos fatos, constata-se que o Autor ajuizou
a  debanda  buscando  receber  a  contraprestação  pelos  serviços  de
mototaxista, prestados no ano de 2009, no total de R$ 1.123,20, e
2011, no equivalente a R$ 1.394,40, totalizando R$ 2.517,60.

Na sentença (fls. 27/28), o Magistrado, ao fundamento
de  que  nos  autos  constam  os  contratos  administrativos  n.º
001061/2011 e 01091/2012,  relatórios  de empenhos em nome do
Promovente no valor de R$ 1.814,40, sendo pago somente o valor de
R$ 691,20, relatório de empenho de 2011, com valor de R$ 2.426,00,
integralmente pago,  e  outro relatório de empenho no valor  de R$
4.020,30, sendo pago somente a quantia de R$ 2.625,90; referidos
documentos mostram efetivamente o vínculo contratual e que, nos
termos da Lei n.º 4.320/64 o empenho de despesa é ato emanado de
autoridade  competente  que  cria  para  o  Estado  a  obrigação  de
pagamento,  julgou  parcialmente  procedente  e  condenou  o
demandado  ao  pagamento  de  R$  2.517,60,  corrigidos
monetariamente  segundo  o  entendimento  jurisprudencial  do  STF,
bem assim ao pagamento de honorários de sucumbência que fixou
em 15% do valor da condenação.

Nas  razões  recursais  (fls.  32/33),  o  Apelante  alegou
nos autos não existe prova da prestação do serviço ou relação de
alunos  transportados,  bem  assim  que  não  seria  razoável  que  a
edilidade  promovesse  transporte  escolar  por  meio  mototaxista
particular.

Pugnou  pelo  provimento  do  recurso  para  que  fosse
reformada a sentença julgando improcedente o pedido.

Contrarrazões oferecidas (fls. 38/41).
 



A Procuradoria de Justiça,  com vistas  dos autos  (fls.
49/51),  não  emitiu  parecer  de  mérito  por  entender  que  inexiste
hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

Compulsando-se  os  autos,  observa-se que a  questão
controvertida gira em torno, especificamente, sobre o pagamento ou
não da contraprestação pelos serviços prestados pelo Recorrido, como
mototaxista de transporte escolar.

A  relação  jurídica  de  prestador  de  serviços  restou
demonstrada  com  os  dois  Contratos  de  Prestação  de  Serviços  e
Locação de Veículo de fls. 15/18, bem assim com a Nota de Empenho
n.º 00004944, fls. 19/20, e os extratos de consulta do SAGRES, (fls.
09/13).

Também restou comprovado o valor pago em quantia
menor, o que se infere das consultas do Tribunal de Contas do Estado,
nas quais consta um empenho de R$ 1.814,40, sendo pago a quantia
de R$ 691,20, e na segunda consulta, fl. 12, o total do empenho em
R$ 4.020,30, sendo pago somente R$ 2.625,90.

Desta forma, restou comprovado que o Apelante falta
quitar  R$  2.517,60,  exatamente  o  valor  líquido  que  a  sentença
reconheceu como não quitada.

Somos cônscios de que é dever da edilidade provar o
pagamento dos seus prestadores de serviço, o que no caso dos autos
não ocorreu. Não apresentadas provas suficientes que modifiquem ou
extingam o direito dos autores, e com base no documento posto na
exordial, presume-se este devido.

Logo,  é  direito  constitucional  de  todo  trabalhador  o
recebimento  pelos  serviços  prestados  ou  produtos  fornecidos,
principalmente,  diante  da  natureza  alimentar  que  representa,  não
podendo o Estado ou Município se furtar ao pagamento das mesmas,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



Neste  sentido,  já  decidiu  este  Egrégio  Tribunal  de
Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  DE  TRANSPORTE  AO  MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  DA
CONTRAPRESTAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA,  POR  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  INOCORRÊNCIA.
DISCUSSÃO  QUE  DISPENSA  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  ART.  355,  I,  CPC.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  COMPROVAÇÃO  SUFICIENTE  DOS
SERVIÇOS  PRESTADOS.  FALTA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO  PELO
MUNICÍPIO.  ART.  373,  II,  CPC.  HONORÁRIOS.
ART.  85,  CPC.  CONSECTÁRIOS  LEGAIS.
ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. -
Consoante  Jurisprudência,  "Admite-se  o
julgamento antecipado da lide,  sem a produção
de outras provas requeridas pelas partes, quando
o  julgador  ordinário  considera  suficiente  a
instrução do processo", nos termos do artigo 355,
inciso  I,  do  CPC,  pelo  qual  "O  juiz  julgará
antecipadamente  o  pedido,  proferindo  sentença
com  resolução  de  mérito,  quando:  [...]  não
houver  necessidade  de  produção  de  outras
provas".  -  Em  sede  meritória,  restando
comprovada  a  prestação  dos  serviços  de
transporte,  pela  empresa  recorrida  ao Município
insurgente,  mediante  nota  fiscal  emitida  pela
Municipalidade  ré,  acrescida  do  recibo  subscrito
pelo  Diretor  de  Transportes  do  ente  público,
revela-se satisfeita a prova dos fatos constitutivos
do  direito  do  autor,  cabendo  à  Fazenda  ré  a
demonstração do suposto pagamento, nos termos
do artigo 373, II, do CPC/2015. - À luz do teor do
art. 85, § 3º e inc. I, do CPC... (TJPB - ACÓRDÃO
do  Processo  Nº  00016346320138150331,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOÃO
ALVES DA SILVA , j. em 03-10-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
FORNECIMENTO DE  MATERIAL  PARA OBRAS NA
EDILIDADE.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
CRÉDITO  COMPROVADO.  NOTA  DE  EMPENHO.
DOCUMENTO  UNILATERAL  QUE  EVIDENCIA
APENAS  A  PREVISÃO  PARA  PAGAMENTO  DA
DESPESA.  FALTA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA
ADIMPLÊNCIA  PELO  ENTE  PÚBLICO.  ÔNUS  DO



MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO.  -  A  alegação  de  solvência
contratual,  tão  somente,  através  das  notas  de
empenhos, não evidenciam a quitação do débito
da  edilidade,  porquanto  comprova  apenas  a
previsão de verba para pagamento da despesa. -
Não  logrando  êxito,  a  municipalidade,  em
comprovar a sua adimplência, é de se considerar
devido  o  pagamento  da  contraprestação  pelo
serviço  prestado.  -  "O  credor,  ora  apelado,
cumpriu sua obrigação contratual, revela-se ônus
do município apelante provar o adimplemento da
contraprestação que lhe é exigível, posto ser fato
extintivo  do  direito  do  autor  (art.  333,  II,  do
CPC).  Ausente  referida  prova,  conclui-se  pelo
acerto da sentença condenatória que lhe imputa o
dever  de  satisfação  de  obrigação  exigível  por
força  contratual."  (TJPB;  AC  002.2008.000634-
5/001; Rel. Juiz Conv. Onaldo Rocha de Queiroga;
DJPB 22/03/2011; Pág. 7)  (TJPB - ACÓRDÃO do
Processo  Nº  00001354220138150461  -  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 16-12-2015 

Portando,  considerando que as arguições do apelante
não  restaram  demonstradas,  e  que  nos  autos  constam  prova  da
contratação e do pagamento a menor, o que se evidencia a prestação
do serviço, não vislumbro o que ser modificado na sentença.

Desta  forma,  amparado  nos  fundamentos
expostos  acima,  nego provimento  ao  recurso,  mantendo  a
sentença em todos os seus termos.

Nos  termos  do  art.  85,  §  11,  do  CPC/2015,  e
considerando  que  os  honorários  de  sucumbência  foram
fixados em 15% do valor da condenação, majoro para 20%,
mantidos os demais termos.

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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