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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  A EXECUÇÃO.  TÍTULO
EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. NOTAS DE EMPENHO
E NOTAS FISCAIS RESPECTIVAS. PROVA DA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇO.  DESNECESSIDADE  DE  ASSINATURA  NAS
NOTAS  DE  EMPENHO.  LIQUIDEZ,  CERTEZA  E
EXIGIBILIDADE  DO  TÍTULO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. ENTENDIMENTO DO STJ.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

A ausência de assinatura da autoridade competente nas notas
de  empenho  constitui  requisito  necessário  apenas  para  que
seja realizado o pagamento do empenho,  conforme art.  64 da
Lei 4320/643, e não para a constituição do título executivo. 
 

 
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos antes

identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, a unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Município de Aroeiras
em face da sentença de fls. 11/13 proferida pelo Juízo da Vara Única de Aroeiras  que, nos
autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta por Do Bu Auto Peças
Ltda, julgou improcedente os Embargos à Execução manejados pelo apelante.

Inconformado, o Município embargante apresentou recurso apelatório
às  fls.  16/19,  afirmando  que  a  nota  de  empenho  não  se  reveste  de  presunção  absoluta,
inexistindo nos autos a prova de que o serviço foi efetivamente prestado. Pelo que pugna pelo
provimento do apelo para julgar procedente os embargos, extinguindo a execução.
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Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 22/24)

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer de fls. 31/32), opinou apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de
mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.

 
É o relatório. Voto. 

O apelado, Do Bu Auto Peças Ltda, ingressou com Ação de Execução
de Título Extrajudicial distribuída sob o nº 0000294-18.2014.815.0741, consubstanciada nas
Notas de Empenho referente ao fornecimento de peças automotivas, acostando as notas fiscais
respectivas. 

Em  embargos  a  execução  apensados  ao  processo  principal,  o
município, afirmando que não restou provada a efetiva prestação de serviço uma vez que a
cobrança refere-se a suposta contratação, sendo objeto da embargada o comércio varejista de
peças  e  acessórios  de  veículos,  questionou  a  certeza,  exigibilidade  e  liquidez  do  título
executivo.

O Juízo a quo julgou improcedente nos termos do relatório.

Pois bem. Não merece reforma a sentença.

Dos documentos acostados pelo exequente/embargado – fls. 08/19 dos
autos em apenso (notas de empenho e notas fiscais respectivas), ao contrário do que afirma o
município apelante,  restou provado o fornecimento das  peças  automotivas.  Corroborando,
destaque-se o histórico no detalhamento de empenho de fls. 09 onde se lê:  “Valor que se
empenha p/ fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo
placa MOQ 2433, conforme documento em anexo.”, o qual faz cair por terra o argumento do
embargante/apelante de que a cobrança refere-se a contratação de serviços de mecânica.

Urge  destacar  que,  ao  teor  do  artigo  58  da  Lei  n.  4.320/64, “o
empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

 
Assim, resta evidente que o crédito inserido em Nota de Empenho é

reconhecido pelo próprio ente estatal como dívida pendente de pagamento, por um serviço
efetivamente prestado, e, portanto, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art.
784,  inciso  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  posto  que  dotado  de  liquidez,  certeza  e
exigibilidade, mormente quando acompanhado das notas fiscais respectivas.

Ressalte-se que a ausência de assinatura da autoridade competente nas
notas de empenho constitui requisito necessário apenas para que seja realizado o pagamento
do empenho, conforme art. 64 da Lei 4320/64, e não para a constituição do título executivo. 

Nesse  caso,  vale  salientar  que  é  entendimento  da  jurisprudência
dominante que a Administração Pública não pode se abster de pagar integralmente os preços
decorrentes  de  serviços  tomados,  uma vez  que  a  ordem jurídico-constitucional  rechaça  o
enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular. Senão vejamos:
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AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A
RECURSO.  AÇÃO DE  COBRANÇA.  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  FALTA DE
PAGAMENTO.  PROVA  DE  FATOS  IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  E
EXTINTIVOS  DO  DIREITO  DO  AUTOR.  ÔNUS  DA  EDILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  II,  DO  CPC.  DEVER  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DESTE  TRIBUNAL.  DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO.  -
"Comprovada  a  contratação  e  o  cumprimento  da  obrigação  pela  empresa
demandante, constitui dever da Administração ressarci-la, sob pena de violação do
princípio  da  legalidade  e  de  configuração  de  enriquecimento  ilícito,  o  que  é
vedado pelo ordenamento jurídico." - É ônus do Município provar a ocorrência de
fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do  servidor
contratado ao recebimento das verbas pleiteadas. Se não o faz, assume para si o
ônus  da  sua  inércia.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007631020148151071,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  JOAO
ALVES DA SILVA , j. em 02-02-2016)

Apelação. AÇÃO DE COBRANÇA. Fornecimento de TRANSPORTE ESCOLAR.
PERCEBIMENTO  DE  Verbas  REMUNERATÓRIAS.  Procedência.
IRRESIGNAÇÃO da edilidade. Pagamento. Inocorrência. ÔNUS PROBATÓRIO.
Competência ao insurgente. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, ii, DO CÓDIGO DE
PROCESSUAL  CIVIL.  Ausência  DA  DEMONSTRAÇÃO  de  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  DO  autor.  Direito  a  compensação.
inocorrência.  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  Manutenção  da  decisão.
Seguimento NEGADO Ao RECURSO. - É obrigação da Administração Pública
comprovar  que  todas  as  remunerações  foram  pagas  aos  seus  prestadores  de
serviço, na forma consagrada pela lei, ou que não houve a prestação do serviço,
por dispor de plenas condições para tal  fim, sendo natural a inversão do ônus
probatório. - Havendo prova da prestação de serviços de transporte coletivo pelo
autor em favor do Município, não é lícito a este negar a devida contraprestação
pecuniária, locupletando-se indevidamente às custas alheias, sob pena de expressa
afronta ao princípio do enriquecimento sem causa. - O art. 557, caput, do Código
de Processo Civil, admite ao relator negar seguimento a recurso manifestamente
inadmissível,  prejudicado  ou  em confronto  com súmula  ou  com jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior. Vistos.
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00008950420138151071,  -  Não
possui -, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j.
em 14-12-2015)

Ademais,  não  se  mostra  plausível  que  o  credor  de  importância
formalmente reconhecida pelo ente estatal, em Nota de Empenho, como débito pendente de
pagamento seja submetido ao ajuizamento de ação de conhecimento para a declaração de um
direito confessado pelo próprio devedor.

Esse, inclusive, é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 331.199/GO, de relatoria do Ministro Luiz Fux:

“Em  suma,  as  notas  de  empenho  revelam  obrigação  líquida  e  certa
assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva.
Repita-se,  conclusão  inversa  implicaria  impor  ao  credor  do  Estado  por
obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir
direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade
competente.”
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Nesse sentido, jurisprudência pátria:

TJGO-0163159) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
ACOLHIMENTO  EM  PARTE  DOS  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.  REDISTRIBUIÇÃO.  HONORÁRIOS  RECURSAIS.
FIXAÇÃO. I - O crédito inserido em Nota de Empenho e que conste como "Restos a
Pagar"  é  reconhecido  pelo  próprio  ente  estatal  como  dívida  pendente  de
pagamento,  por  um  serviço  efetivamente  prestado,  e,  portanto,  constitui  título
executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso II, do Código de Processo
Civil, posto que dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes do Superior
Tribunal  de  Justiça.  II  -  O  crédito  referente  a  nota  fiscal  desacompanhado  da
respectiva Nota de Empenho não poderá embasar a ação de execução e, portanto,
deverá ser objeto de ação de conhecimento, por não estar representado por título
executivo extrajudicial. III - Com a reforma da sentença impositiva é a alteração
dos ônus sucumbenciais, que observarão os ditames do art. 86, parágrafo único, do
CPC/2015. IV - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados,
quando do julgamento do recurso, os honorários advocatícios fixados para a fase
de  conhecimento.  Apelação  cível  conhecida  e  provida  em  parte.  (Apelação  nº
0409632-43.2014.8.09.0171,  2ª  Câmara  Cível  do  TJGO,  Rel.  Carlos  Alberto
França. DJ 14.09.2017). 

TJPR-354879) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.  TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  EXECUÇÃO
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  MUNICÍPIO.  NOTAS  DE  EMPENHO.
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL.  DÍVIDAS  CONTRAÍDAS.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS.  NOTAS
FISCAIS.  PROVA  DE  RECEBIMENTO  DE  MERCADORIAS.  DESPESAS
PÚBLICAS.  EMPENHO.  MATERIALIZAÇÃO.  NOTAS  DE  EMPENHO.
CORRESPONDÊNCIA COM  NOTAS  FISCAIS.  EXECUTIVIDADE.  NOTAS
DE  EMPENHO.  NOTAS  FISCAIS  E  AUTORIZAÇÃO  DE  DESPESAS.
DOCUMENTOS  PÚBLICOS.  TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.
EXEGESE DO  ART. 585, INC. II DO CPC.  SÚMULA Nº 279/STJ. TÍTULOS
EXECUTIVOS  EXTRAJUDICIAIS.  NOTAS  DE  EMPENHO.  CÓPIAS
REPROGRÁFICAS.  EXECUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  PROVA  DA
EXISTÊNCIA  DOS  TÍTULOS  E  DA  OBRIGAÇÃO  EM  MORA.
CARTULARIDADE E CAMBIARIDADE. AUSÊNCIA. LIVRE CIRCULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  REQUISITOS  DE  EXECUTIVIDADE  PRESENTES.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRAS
DE  EQUIDADE  E  RAZOABILIDADE.  (...) Da  nota  de  empenho.  A  nota  de
empenho constitui a materialização do empenho, pois, segundo disposição do  art.
61 da Lei 4.320/64: "Para cada empenho será extraído um documento denominado
"nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância
da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria." 3. Dos títulos
executivos  extrajudiciais.  As  notas  de  empenho  e  autorizações  de  despesas  são
documentos públicos e,  portanto,  hábeis à execução, por expressa determinação
legal,  conforme preceitua o  art.  585,  inc.  II  do CPC. 4.  Da execução de título
extrajudicial  contra  a  Fazenda  Pública.  A  Súmula  nº  279 do  egrégio  Superior
Tribunal de Justiça, determina que é cabível  a execução por título extrajudicial
contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de nota de empenho. 5.
Execução  instrução.  Cópias  reprográficas  dos  títulos.  A  execução  pode,
excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em
que  fundamentada,  prescindindo  da  apresentação  do  documento  original.  A
exigência de instruir a execução com o original do título executivo extrajudicial
restringe-se aos títulos de crédito, às cambiais, pois estes guardam os requisitos
inerentes à cambiaridade e cartularidade, o que possibilita a livre circulação dos
títulos de crédito, com a exigibilidade pelo terceiro portador. Tal conclusão ainda
mais se apresenta quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e
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quando  comprovado  que  não  circulou.  6.  Assinatura  nas  notas  de  empenho.  A
ausência de assinatura da autoridade competente nas notas de empenho constitui
requisito  necessário  apenas  para  que  seja  realizado  o  pagamento  do  empenho,
conforme art. 64 da Lei 4.320/643, e não para a constituição do título executivo. 7.
Do ônus da prova. Apta à execução, incumbia ao Município embargante executado,
ora apelante, pela via da ação incidental de embargos à execução, o ônus de provar
a inexistência dos créditos apresentados pelo exequente, vez que, conforme disposto
no  art. 333, inc. I do CPC, a ele cabe (devedor embargante) a prova eficaz para
desconstituir  a  presunção  legal  de  exigibilidade  do  crédito  ancorado  em  título
executivo  extrajudicial.  1.  Luiz  Emygdio  F.  da  Rosa  Jr.,  Manual  de  Direito
Financeiro e Direito Tributário, 18ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2005, p.
102/103.  2.  REsp  793969/RJ,  STJ,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  José  Delgado,  DJ
21.02.2006. 3. Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade
competente, determinando que a despesa seja paga. 8. Princípio da sucumbência. A
sucumbência deve ser sopesada tanto pelo aspecto quantitativo quanto pelo jurídico
em  que  cada  parte  decai  de  suas  pretensões  e  resistências,  respectivamente
impostas. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 0831604-7, 15ª Câmara Cível do
TJPR, Rel. Jurandyr Souza Júnior. j. 18.04.2012, unânime, DJe 15.05.2012).

Pode-se  perceber,  portanto,  que  é  incumbência  da  edilidade
demonstrar a inexigibilidade da nota de empenho acostada pela embargada. Depreende-se dos
autos,  porém,  que o Município  não apresentou provas  que impedissem,  modificassem ou
extinguissem o direito do promovente de receber as mencionadas verbas, admitindo-se, então,
como verdadeiras as alegações autorais.

Feitas estas considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação cível,
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa
(Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de
Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000034-04.2015.815.0471 – Vara Única de Aroeiras 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Município de Aroeiras
em face da sentença de fls. 11/13 proferida pelo Juízo da Vara Única de Aroeiras  que, nos
autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta por Do Bu Auto Peças
Ltda, julgou improcedente os Embargos à Execução manejados pelo apelante.

Inconformado, o Município embargante apresentou recurso apelatório
às  fls.  16/19,  afirmando  que  a  nota  de  empenho  não  se  reveste  de  presunção  absoluta,
inexistindo nos autos a prova de que o serviço foi efetivamente prestado. Pelo que pugna pelo
provimento do apelo para julgar procedente os embargos, extinguindo a execução.

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 22/24)

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer de fls. 31/32), opinou apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de
mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.

 
É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 22 de Janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      Relator
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