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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão

Apelação Cível nº 0033244-49.2013.815.0331 

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante: Município de Santa Rita,  representado por sua Procuradora-
Geral Luciana Meira Lins Miranda (OAB/PB n° 21.040)

Apelado: Prener Comércio de Materiais Elétricos Ltda – Adv.: José Sueldo
Gomes Bezerra Filho (OAB/PB n° 16.900)

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
COBRANÇA -  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  PELO
MUNICÍPIO  DO  EFETIVO  PAGAMENTO  -
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  -  VEDAÇÃO  -
ÔNUS  DA  PROVA  –  ART.  373,  II,  CPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- “Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
(...)
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.“

-  “...a  edilidade  por  sua  vez,  em momento
algum dos autos, conseguiu comprovar que a
mencionada  documentação  não  seria
verdadeira,  como também, que procedera o
pagamento  dos  valores  correspondentes  a
cada  pedido  apresentado,  que  somados,
perfazem  o  total  de  R$  8.226,60  (oito  mil
duzentos  e  vinte  e  seis  reais  e  sessenta
centavos).
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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 Santa Rita interpôs recurso apelatório,
hostilizando a sentença proveniente do Juízo  de Direito da Comarca de
Picuí, proferida  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  ajuizada  por  Prener
Comércio de Materiais Elétricos Ltda.

Na decisão singular  (fls.  66/67),  o Magistrado julgou
procedente a ação, condenando o Município ao pagamento do valor de R$
8.226,60 (oito mil  duzentos e vinte e seis  reais  e  sessenta centavos),
acrescidos de juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir
da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada vencimento.
Condenou ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art.
85, § 2° e § 4º, I do NCPC.

Irresignado, o Município de Santa Rita interpôs recurso
apelatório de fls. 69/73, alegando que o autor não tem direito à percepção
do  valor  postulado  na  inicial,  haja  vista  restar  controverso  o  efetivo
recebimento dos produtos por funcionário habilitado pela edilidade.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  de  fls.  76/80,  postulando  pelo
desprovimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 88/89,
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.
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V O T O

O cerne na questão gira em torno do suposto direito da
empresa  autora,  à  percepção  do  montante  de  R$  8.226,60  (oito  mil
duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), relativo aos materiais
fornecidos  constantes na nota fiscal de fl. 27, baseado em um processo
licitatório,  fls.  18/26,  que  não  teve  a  devida  contraprestação  do  ente
público.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  o  apelado,
objetivando comprovar o seu direito, juntou aos autos, requerimento feito
pelo Secretário de Infraestrutura do Município, Sr. José Wérison Duarte
Filho, bem como nota fiscal assinada pelo Sr. José de Assis Laurentino
Santos.

O  apelante  alegou  que  o  autor  não  tem  direito  ao
recebimento  do  valor  postulado  na  inicial,  haja  vista  desconhecer  a
assinatura do funcionário que recebeu as mercadorias constantes na nota
fiscal de fl. 27, não tendo demonstrado qualquer garantia de que o Sr.
José de Assis Laurentino Santos, era prestador de serviços do Município na
época da emissão e recebimento das mercadorias.

No entanto, foi colacionado aos autos documento de fl.
65, comprovando a existência da relação empregatícia entre o Sr. José de
Assis Laurentino Santos e o Município de Santa Rita, embora o documento
apresentado conste período diverso do recebimento dos produtos.

Verifica-se  ainda,  que  a  edilidade  por  sua  vez,  em
momento  algum  dos  autos,  conseguiu  comprovar  que  a  mencionada
documentação  não  seria  verdadeira,  como  também,  que  procedera  o
pagamento  do  valor  correspondente  ao  pedido  apresentado,  que
perfazem o total de R$ 8.226,60 (oito mil duzentos e vinte e seis reais e
sessenta centavos).

Neste sentido, temos o art. 373, II, do Novo Código de
Processo Civil, o qual afirma que caberia ao réu a demonstração de fatos
impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do  direito  do  autor.  Segue  a
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transcrição do mencionado dispositivo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
(...)
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”

Portanto,  o  Município  de  Santa  Rita  deveria  ter
comprovado  a  quitação  com o  débito  apresentado  pelo  autor/apelado,
para só assim, se desincumbir do ônus probatório.

Segundo os ilustres doutrinadores Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery (in. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante. 10ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,
p. 598):

“6.  Fatos  Extintivos.  São  os  que  tornam
improcedente  o  pedido  do  autor,  porque
extintivos  do  direito  posto  em  causa.  São
exemplos  de  fatos  extintivos  do  pedido  do
autor  o  pagamento,  a  prescrição,  a
decadência, a execução plena do contrato, a
morte  do  titular  de  direito  personalíssimo  e
intransmissível, etc. Podem ser incluídas nessa
categoria  todas  as  formas  de  extinção  das
obrigações,  desde  que  a  extinção  seja  total
(...)”.

Desta forma, como não houve a demonstração de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,  a sentença
deve ser mantida. 

E não é outro o entendimento do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL  -  IMPOSTO  PREDIAL  E
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TERRITORIAL  URBANO  -  ENTIDADE
RELIGIOSA  -  IMUNIDADE  -  ALEGAÇÃO  DE
DESVIO DE FINALIDADE -  ART.  333,  II,  DO
CPC - ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL. 1. Impõe-
se ao município o ônus de apresentar prova
impeditiva, modificativa e extintiva ao gozo da
imunidade  constitucional  assegurada  às
entidades  religiosas,  cabendo  àquele
demonstrar  que  os  imóveis  pertencentes  a
essas  entidades  estão  desvinculados  da
destinação institucional. 2. De acordo com o
inciso II do art. 333 do CPC, "o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor". 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  380.953/ES,  Rel.  Ministra
ELIANA CALMON,  SEGUNDA TURMA,  julgado
em 07/11/2013, DJe 14/11/2013).

Importa ressaltar que, o não pagamento pelos serviços
prestados, geraria enriquecimento ilícito da administração, o que é vedado
pelo ordenamento brasileiro.

ADMINISTRATIVO.  INTIMAÇÃO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE.  CONTRATAÇÃO  COM  O  PODER
PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO.
NÃO-PAGAMENTO.  COBRANÇA  JUDICIAL.
PRINCÍPIO  DO  NÃO  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Há que se
diferenciar o interesse público e o interesse da
Administração  (ou  interesse  público
secundário).  No caso em tela, trata-se de
ação  de  cobrança  da  empresa  recorrida
em  face  de  mercadorias  entregues  ao
Município  e  não  adimplidas,  em  nítida
persecução  ao  seu  próprio  interesse,
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consistente em minimizar o dispêndio de
numerário.  Tal  escopo  não  se  coaduna
com  o  interesse  público  primário  da
sociedade.  2.  Apesar  de  ser  necessária  a
existência  de  empenho  para  configurar  a
obrigação, o Tribunal a quo constatou que,
no  caso,  houve  a  efetiva  entrega  das
mercadorias com a existência de recibos
devidamente  assinados  por  funcionários
municipais,  além  da  comprovação  da
utilização  dessas  mercadorias  em obras
do município.  (fls. 472/473). 3. Se o Poder
Público,  embora  obrigado  a  contratar
formalmente, opta por não fazê-lo, não pode,
agora,  valer-se  de  disposição  legal  que
prestigia a nulidade do contrato verbal, porque
isso configuraria uma tentativa de se valer da
própria torpeza, comportamento vedado pelo
ordenamento jurídico por conta do prestígio da
boa-fé  objetiva  (orientadora  também  da
Administração  Pública).  4.  Por  isso,  na
ausência de contrato formal entre as partes -
e,  portanto,  de  ato  jurídico  perfeito  que
preservaria a aplicação da lei à celebração do
instrumento -, deve prevalecer o princípio do
não  enriquecimento  ilícito.  Se  o  acórdão
recorrido confirma a execução do contrato e a
realização da obra pelo recorrido, entendo que
deve ser realizado o pagamento devido pelo
Município  recorrente.  5.  Recurso  especial  a
que se nega provimento. (REsp 1148463/MG,
Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/11/2013,
DJe 06/12/2013).

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

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  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) 
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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  aoMunicípio,  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)  

Sendo assim, não há como dar provimento ao recurso
do Município de Santa Rita, tendo em vista que não houve comprovação
se  a  documentação  seria  verdadeira,  como  também,  se  procedera  a
quitação do débito apresentado pelo apelado.

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO,  para manter a decisão singular em todos os
seus termos.

Nos termos do art. 85, §11° do CPC/15, majoro para
20% (vinte por  cento)  o percentual  dos  honorários  fixados  na decisão
recorrida  levando  em  conta  o  trabalho  adicional  realizado  em  grau
recursal.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
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Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques

de Sá e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado

para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das

Graças Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

                      Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
          R E L A T O R

                                                               02
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