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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1096611-67.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante JORGE LUIS BACETO BOTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 
E.B. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E AZUMA 
NISHI.

São Paulo, 27 de julho de 2017. 

Claudio Hamilton
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1096611-67.2015.8.26.0100

Comarca: Foro Central Cível

Apelante: Jorge Luis Baceto Bote (justiça gratuita)

Apelada: E.B. Alimentação Escolar Ltda

Juiz: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho

VOTO 15904

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA - 
Consultoria tributária para fins de regularizar a 
situação fiscal da empresa ré, obtendo o parcelamento 
de débitos perante o Fisco, possibilitando a emissão da 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa - Preliminar 
de nulidade do processo por não se ter apreciado 
matéria trazida em embargos declaratórios - Matéria 
que diz respeito ao mérito do pedido inicial - Preliminar 
rejeitada - Autor que não se desincumbiu de 
demonstrar fato constitutivo de seu direito - Art. 373, 
inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, anterior 
art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 - 
Prestação de serviços não demonstrada - Conjunto 
probatório documental que demonstra que o 
parcelamento foi requerido e obtido pela própria 
empresa com a utilização de certificado digital em site 
disponibilizado pela Procuradora Geral da Fazenda 
Nacional - Sentença de improcedência mantida - 
Recurso do autor desprovido.

Trata-se de ação de cobrança que JORGE LUIS BACETO 

BOTE move em face de EB ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA, 

julgada IMPROCEDENTE, com a condenação do autor no 

pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária 

fixada em 10% sobre o valor da causa atualizado.

 Apelo do autor alegando, em preliminar, nulidade do 

processado a partir de fl. 139, por não ter o magistrado analisado o 

quanto exposto nos embargos declaratórios opostos, devendo o 
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feito retornar para a instância indeferir para que haja análise do 

tema. No mérito, pretende a reforma da sentença, afirmando que há 

prova das suas alegações, mesmo porque toda a movimentação 

feita perante a SRFB se dá por meio da utilização do certificado 

digital da Sociedade, o que demonstra que houve prestação de 

serviços. Ademais, afirma que a própria ré não nega o êxito quanto 

ao parcelamento dos débitos após a contratação do autor, tanto que 

foi disponibilizada certidão positiva com efeito de negativa perante a 

Receita Federal, como fruto do trabalho do autor. Aduz que o 

contrato foi formalizado em 04 de outubro de 2013, mas foi realizado 

no período de 28 de maio de 2013 a 12 de setembro de 2013, e 

que, após essa data, continuou acompanhando o procedimento 

administrativo, o qual foi homologado em 20 de setembro de 2013, 

com emissão em 23 de setembro de 2013 da competente certidão 

positiva com efeitos de negativa. Requer a manutenção da justiça 

gratuita deferida em primeiro grau.

Recurso respondido.

É o relatório.

Alega o autor, em síntese, que, há tempos presta serviços 

à ré, e que entre os meses de maio a setembro de 2013, firmou 

contrato com o objetivo de regularizar a situação fiscal da empresa, 

para obter o parcelamento de débitos perante o Fisco, que 

possibilitasse a emissão da Certidão Positiva com efeitos de 
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Negativa. Aduz que, não obstante o cumprimento da avença de sua 

parte, que resultou na emissão da certidão em 23/09/2013, a ré não 

adimpliu o pactuado, deixando de pagar as quatro parcelas 

subsequentes do contrato, vencidas em 15 de novembro de 2013 a 

15 de fevereiro de 2014, o que resultou num débito de R$ 

200.000,00, a título de serviços prestados, que ora se requer em 

cobrança, sob pena de enriquecimento indevido. Dá a causa o valor 

de R$ 270.840,45.

A ré, citada, contestou, alegando, em suma, a ausência da 

prestação dos serviços pactuados no contrato firmado entre as 

partes. Sustentou inexistirem documentos que comprovem a efetiva 

prestação dos serviços por parte do autor. Salientou que o 

parcelamento foi efetivado por ela mesma, por intermédio do seu 

certificado digital por meio do sistema e-CAC da Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional, o que resultou na emissão da certidão 

mencionada. Requereu a improcedência.

Houve réplica.

A ação foi julgada improcedente.

Quanto à preliminar de nulidade do processado, há de ser 

rejeitada.

Isso porque a matéria exposta em sede de embargos 

declaratórios, por se tratar de análise do próprio mérito do pedido 
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inicial, não poderia ser apreciada naquela oportunidade, pois não é 

considerada a via adequada ao seu julgamento, conforme dispõe o 

art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Ou seja, não restou configurada obscuridade, contradição 

ou omissão, ou mesmo erro material a ser objeto de apreciação em 

sede de embargos declaratórios, razão pela qual não ocorreu 

qualquer nulidade a ser declarada.

No mérito, pelo que consta dos termos do contrato firmado 

entre as partes, sua finalidade era a “consultoria tributária para o 

parcelamento de 08 inscrições perante a Procuradoria Geral da 

Fazenda nacional, bem como renovação da Certidão Positiva com 

efeito de negativa perante a Receita Federal e Dívida Ativa da 

União” (fl. 13).

Como dispõe o ordenamento jurídico pátrio, cumpria ao 

autor demonstrar fato constitutivo de seu direito, na forma do 

disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 

(anterior art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973).

No caso, o autor pretende receber o valor de R$ 

200.000,00, tendo juntado para comprovação da prestação dos 

serviços de consultoria tributária o contrato de fl. 13.

Pelo teor do contrato firmado entre as partes em 04 de 

outubro de 2013, a ré teria se obrigado a pagar a quantia de R$ 
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250.000,00, de forma parcelada, a primeira parcela em 07/10/2013 e 

a última em 15/02/2014, pelos serviços que seriam prestados tendo 

por início 28 de maio de 2013 e término em 23 de setembro de 2013 

(fl. 13).

Consta que a empresa EB ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

LTDA emitiu cheque no valor de R$ 50.000,00, ao portador em data 

de 07 de outubro de 2013 (fl. 26), valor este que o autor imputa 

como princípio do pagamento das parcelas avençadas.

Ora, a documentação constante dos autos não é 

suficiente a embasar a pretensão inicial no sentido de que houve a 

efetiva prestação dos serviços de consultoria tributária no período 

indicado.

Nem mesmo se pode dizer que o cheque mencionado diz 

respeito à contraprestação pela prática dos atos administrativos que 

teriam sido realizados pelo autor, ou seja, a obtenção do 

parcelamento da dívida ativa, com a renovação da emissão da 

Certidão positiva com efeito de negativa perante a Receita Federal.

Aliás, a documentação de fl. 27/31 demonstra que o 

parcelamento foi requerido e obtido por intermédio da utilização do 

certificado digital da própria empresa, no site e-CAC, disponibilizado 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo que se vê do 

campo “requerimentos próprios”.
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Ademais, incumbia ao autor comprovar que agiu como 

procurador da parte perante o órgão público, trazendo aos autos 

documentos nesse sentido.

Anote-se que o autor se manifestou expressamente no 

sentido de que não tem interesse em realizar outras provas, além 

das já existentes (fl. 125).

Portanto, a luz dos documentos existentes nos autos, sem 

que haja o autor demonstrado fato constitutivo do seu direito, não se 

pode ter outra conclusão, a não ser a da improcedência da ação de 

cobrança.

Posto isso, rejeitada a preliminar de nulidade do processo, 

nega-se provimento ao recurso do autor.

   CLÁUDIO HAMILTON

              Relator
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