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ADVOGADOS : Rhalds da Silva Venceslau
APELADO : Santana Construções, Comércio e Serviços LTDA   

PROCESSO  CIVIL.  Apelação  Cível  e  Remessa
necessária.  Ação  de  cobrança.  Prestação  de
serviços  decorrente  de  licitação  pública.
Comprovação  do  cumprimento  da  obrigação  pela
contratada. Ónus do Município. Desconstituição dos
fatos alegados pelo autor. Inocorrência. Vedação ao
enriquecimento ilícito. Desprovimento do recurso de
apelação e da remessa necessária.

-  Comprovada a contratação e o cumprimento da
obrigação  pela  empresa  demandante,  constitui
dever  da  Administração  ressarci-Ia,  sob  pena  de
violação  do  princípio  da  legalidade  e  de
configuração de enriquecimento ilícito.

VISTO  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados, AC O R DA M, em Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à
unanimidade,  em  negar  provimento  ao  recurso  de  apelação  e  a  remessa
necessária, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  e  remessa  necessária,  a
primeira interposta pelo Município de Cajazeiras, irresignado com a sentença
prolatada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Cajazeiras, que
julgou procedente o pedido nos autos da ação de cobrança que lhe promove
Santana Construções, Comércio e Serviços LTDA.

Argui, em preliminar, carência de ação por ausência de justa
causa e, no mérito, defende a necessidade de reforma da sentença deprimeiro



grau  argumentando  que  o  autor  não  prestou  nenhum  serviço  para  a
municipalidade e que as notas fiscais anexadas não servem para comprovar a
efetiva entrega do bem objeto do contrato.

Argumenta  que  não  basta  haver  nota  fiscal,  mas  é
preciso  haver  declaração  ou  documento  que  comprove  e  ateste  o
recebimento pela administração e entrega pelo contratante.

Aduz que houve ilegalidade na contratação da empresa
e na emissão de empenhos.

Requer o provimento do apelo.

Contrarrazões às fls. 115/119.

A Procuradoria-Geral de Justiça requereu a rejeição da
preliminar e, no mérito, pugnou pelo prosseguimento do feito sem adentrar o
mérito, por falta de interesse ministerial — fls. 123/125.

É o relatório.

— VOTO — Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
(Relator).

As  prel iminares  devem  ser  rejei tadas  e  no
méri to,  a apelação deve ser desprovida, senão vejamos.

DA  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  —
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Em sede de prel iminar,  pr imeiramente, sustenta
o apelante  que a  petição  inicial  é  obscura,  lacônica,  imprecisa  e
não  narra  o  fato  em  todos  os  detalhes  e  especif icações,
reportando-se à sua inépcia.

Não  procedem  tais  alegações.  Isso  porque  a
petição inicial  descreve,  com todos os detalhes, a  dívida cobrada
e,  inclusive,  sua  origem,  não  havendo  que  se  falar  em  ausência
de  requisitos  válidos  por  eventual  incongruência  e,  não  somente
isso,  o  Município  recorrente  contestou,  em  todos  os  termos,  as
alegações  autorais,  o  que  implica  na  conclusão  de  que  houve
objetividade e clareza na exposição dos fatos da exordial .

Por  outro  lado,  afi rma  o  apelante  que  a
recorrida  atribui  uma  responsabil idade  ao  recorrente  que  não
existe  e  que  faz  alegações  vazias  e  desti tuídas  de provas,  posto
que  não  conseguiu  demonstrar  dever  ou  responsabil idade  de
pagamento  por  parte  do  Município  apelante,  o  que  implicaria  no
reconhecimento  de  que  não  houve  efetiva  prestação  do  serviço
objurgado.



Afirma  que  o  ônus  probatório  não  pode  recair
sobre  o  recorrente,  uma  vez  que  o  outrora  autor  não  provou  os
fatos constitutivos de seu direito.

Sobre  esses  argumentos,  tem-se  que  pretende
o apelante discutir  a  obrigação do pagamento,  considerando tais
fatos como ausência de justa causa,  quando,  na realidade,  trata-
se  de  questão  que  se  confunde  com  o  méri to,  e  assim  será
analisado, motivo pelo qual,  rejei to mais esta prel iminar.

Por  fim,  ainda  em  sede  de  preliminar,  argumenta  que
houve,  por  parte  do  Município,  a  publicação  do  Decreto  n°  002/2013,  cuja
finalidade foi anular todos os empenhos celebrados, não quitados e ainda sem
disponibilidade em caixa quando do início do novo exercício financeiro de 2013,
sob o fundamento de inúmeras irregularidades e ilegalidades na gestão anterior
(2009-2012) e, por assim ser, estaria em análise todo o trâmite licitatório dos
contratos firmados às época, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer
pagamento, reportando-se à ausência de causa de pedir

Diante de tais argumentos, tem-se que não se pode justificar a
ausência de causa de pedir, elemento da ação, com eventual ilegalidade ou nulidade de
contratos ou procedimentos licitatórios, a menos que já exista reconhecimento nesse
sentido.

De fato, no caso dos autos, embora o recorrente se reporte a
tais fatores, não trouxe aos autos nenhuma prova que tenha concluído, seja na esfera
administrativa ou mesmo na judiciária, pela nulidade do negócio jurídico discutido nos
presentes autos, limitando-se a fazer meras alegações genéricas e destituídas de
provas, o que implica no reconhecimento de que não há como extinguir o presente
feito sem julgamento de mérito, sob o argumento apontado.

Rejeito, portanto, todas as preliminares arguidas.

MÉRITO.

No  mérito,  sustenta  o  apelante  que  a  sentença  atacada
necessita  ser  reformada,  considerando  que  não  há  nenhuma  prova  do  não
pagamento do valor em discussão, nem demonstração mínima de que qualquer
serviço fora prestado pela recorrida e, ainda, que as notas de empenho são ilegais e
ilícitas, além da própria contratação.

Tais alegações não procedem.

Primeiro, consta às fls. 37/55 os contratos firmados entre o
apelante e a apelada, o primeiro (0098/2012), no valor de R$ 92.214,03 (noventa e
dois mil duzentos e quatorze reais e três centavos) e o segundo ( 0075/2012), no valor
de R$ 101.904,17 (cento e um mil novecentos e quatro reais e dezessete centavos).

Não somente isso, às fls. 23, existem notas de empenho
em favor da apelada, com a anotação de "empenho não quitado", o primeiro (fls.



26/27), no valor de R$101.904,17 (cento e um mil novecentos e quatro reais e
dezessete  centavos)  e  o  segundo  (fls.  31/32)  no  importe  de  R$  92.214,03
(noventa  e  dois  mil  duzentos  e  quatorze  reais  e  três  centavos),  valores  que
ratificam os argumentos esposados na inicial.

Às fls. 33, o Secretário de Planejamento Joselito Feitosa de
Lima  informa  que  as  obras  cujo  objeto  são  os  serviços  de  melhoramento  e
recomposição de sistema de esgotamento sanitário das ruas Maria Ilza de Andrade,
Santa Cecília e Júlio Marques do Nascimento e o de reforma geral e implantação de
lâmpadas Led na Praça Cardeal Arco Verde, foram devidamente executadas.

Ainda consta no acervo processual, fls. 34/36, o Parecer da
Procuradoria Geral do Município, o qual analisa a situação posta e responde à
solicitação formulada pelo Secretário de Planejamento, Joselito Feitosa de Lima,
no ano de 2014, nos seguintes termos:

"C.) Restou demonstrado pelos empenhos que houve o ateste
dos serviços e consequentemente, a prestação dos serviços(...)
Diante  do  exposto,  faz-se  necessário  a  realização  do
procedimento para o efetivo pagamento observando o critério de
endividamento do município. Ante todo o exposto, a Procuradoria-
Geral deste Município emite parecer no sentido da legalidade do
procedimento, sopesando o decreto municipal 02/2013, para o
devido pagamento".

Outrossim, às fls. fls. 56 consta termo de recebimento definitivo
de obras,  assinado pelo  Prefeito  Constitucional  de  Cajazeiras  e  pelo  Engenheiro
Márcio Braga de Oliveira, engenheiro civil do Município, dando ateste no cumprimento
do melhoramento e recomposição de sistema de esgotamento sanitário nas ruas Maria
Ilza de Andrade, Santa Cecília e Júlio Marques do Nascimento, enquanto que em sede
de contestação, o próprio apelante apresentou parecer contábil que afirma ter ficado
empenhado, em favor da empresa apelada, o montante de R$ 265.305, 39(duzentos e
sessenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e trinta e nove centavos), referente à
reforma geral com implantação de lâmpadas Led.

Diante de tais fatos, nada existe no acervo processual que
desconstrua a tese do cumprimento das obrigações assumidas pela ora apelada e
efetivo débito do Município com a recorrida, restando demonstrado, extreme de
dúvidas, a legalidade os empenhos anexados (fls. 26/31).

Por  outro  lado,  é  certo  que  a  Municipalidade  poderia  ter
colacionado aos autos documentação que comprovasse a impossibilidade de efetivo
pagamento da despesa empenhada, sob quaisquer justificativas legais aplicáveis ao
caso, na forma do art.  373, II,  do CPC, todavia, repita-se, limitou-se a afirmar a
inexistência, nos autos, de documentos que comprovassem a efetiva prestação do
serviço pela apelada, ignorando, deliberadamente, toda a documentação acostada e
em momento algum especificamente contestada.

Portanto,  não  há  dúvidas  de  que  os  serviços  contratados
foram devidamente realizados pela construtora recorrida, fato este reconhecido pelos



vários documentos anexados, o que leva à conclusão da procedência do período
inicial  e,  por  conseguinte,  desprovimento  do  recurso  interposto,  sob  pena  de
enriquecimento ilícito da municipalidade. Nesse sentido, há reiterados julgados desta
Corte de Justiça, a exemplo dos seguintes:

"APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
COBRANÇA.  MUNICÍPIO.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.
OBRIGAÇÃO  REALIZADA.  PAGAMENTO  DEVIDO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO
PROMOVIDO.  DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS.  -  O
vínculo contratual  entre as partes restou comprovado pelas
folhas  de  frequência  do  promovido  e  pelas  declarações
emitidas pela Secretaria Municipal de Educação, inforrnando
que o Promovente efetivamente prestou serviços de transporte
escolar  ao  Município  de  Juazeirinho  nos  meses  de  julho,
agosto e setembro de 2014, bem como durante os meses de
maio e junho de 2015. - Se houve a prestação do serviço, deve
ser  efetuado  o  pagamento  ainda  que  tenha  havido
inobservância dos ditames legais por parte da pessoa jurídica
de  direito  público.  Aqui,  há  que  se  considerar  que  a
Administração deve honrar com os compromissos assumidos,
sob  pena  de  se  também  estar  autorizando,  de  modo
reprovável,  o enriquecimento sem causa em detrimento de
outrem.(TJPB -ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
N°00008846320158150631,  1a  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  LEANDRO DOS  SANTOS  ,  j.  em
13-032018)

Ainda:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA -  NÃO RECEBIMENTO DO
VALOR  ACORDADO  -  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA  -  NOTAS  DE  EMPENHO  -
NOTAS  FISCAIS  E  AUTORIZAÇÃO  PARA
PAGAMENTO
ASSINADAS PELO SECRETÁRIA DA
INFRAESTRUTURA  -  PROVA  DA  REALIZAÇÃO  DO
SERVIÇO  -  AUSÊNCIA DE  PROVAS  PELA EDILIDADE
PARA DESCONSTITUIR  AS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS  -
REFORMA  DA  SENTENÇA  -  PROVIMENTO  (  )
Comprovada  a  contratação  e  o  cumprimento  da
obrigação  pela  empresa  demandante,  constitui  dever
da Administração ressarci-Ia, sob pena de violação do
princípio  da  legalidade  e  de  configuração  de
enriquecimento  ilícito,  o  que  é  vedado  pelo
ordenamento  jurídico."  -  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo N° 00007631020148151071, 4a Câmara.



Por fim, em caso de desprovimento do recurso, como no caso,
o apelante requer que seja deduzido do valor devido os impostos fiscais e tributários
devidos. Ora, não obstante tal pleito, percebe-se que em primeira instância, tal matéria
sequer foi  ventilada e discutida pelas partes, motivo pelo qual entende-se que o
apelante está inovando em sede de recurso, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL
DE  CONTRATO.  FINANCIAMENTO.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA  INOVAÇÃO  RECURSAL.  MATÉRIA  NÃO
VENTILADA NA PEÇA EXORDIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO NESTE PONTO. (...)  Toda a matéria a ser discutida na
lide  deve  ser  suscitada  na  inicial  ou  na  contestação,  não
devendo ser conhecida a questão arguida apenas apelação,
porquanto  não  alheia  ao  pedido,  caracterizando  inovação
recursal.  Impossível,  pois,  a  apreciação  da  tese  quanto  à
impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com
outros encargos. - (...)(TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N°
00064647220148152001,  4'  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA, j. em 13-03-2018).

Ante  o  exposto ,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA.

Cons iderando  que  o  Mun ic íp io  ape lan te  fo i
venc ido  no  presen te  recurso ,  majo ro  os  honorá r ios  f i xados
na  sen tença  em 5% (c inco  por  cen to ) .

É  o  vo to .

João  Pessoa ,  17  de  abr i l  de  2018 .

Desembargador  Lu iz  S i l v io  Ramalho  Jún io r
                   Re la to r


