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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO  n.º 0001397-20.2009.815.2001 - 054.2009.001397-7/001
RELATOR           : Doutor Bezerra Filho,  Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir  o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
APELANTE        : José Douglas Cavalcanti Amorim Soares
ADVOGADO  : Mailson Lima Maciel
APELADO  : Município de Puxinanã
ADVOGADO  : Maria José Rodrigues Filha

PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno - Ação
ordinária  de  cobrança  –  Contrato  de
prestação  de  serviços  de  engenharia  -
Elaboração  de  projeto  de  obra  pública  –
Ausência  de  pagamento  dos  honorários  –
Prescrição  quinquenal  –  Pedido  julgado
improcedente  –  Irresignação  –  Apelo  –
Contagem do tempo prescricional a partir da
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
–  Impossibilidade  –  Contrato  executado  em
data anterior – Lapso temporal superior a 05
(cinco)  anos  sem  iniciativa  de  cobrança  –
Prescrição  consumada  –  Decisão
monocrática  que  negou  seguimento  a
apelação – Irresignação – Insistência quanto
ao início do prazo prescricional – Ausência de
fato novo – Improvimento do agravo interno.

- Só se altera decisão monocrática que nega
seguimento a apelação se houver no agravo
retido  razões  claras  que  impliquem  em
reconhecimento  de  equívoco  ou  ilegalidade
no julgado.  Não encontrando nas razões do
agravo interno qualquer  fato  novo capaz de
modificar  o  entendimento  do  julgador
monocrático,  deve  ser  mantida  a  decisão,
negando provimento ao recurso.

-  O  prazo  prescricional  para  cobrança  de
débitos  contra  a  fazenda  pública  é  de  05
(cinco)  anos,  a  contar  da  data  em  que  o
débito deveria ter sido adimplido, considerada
esta a da conclusão dos serviços pactuados,



se  não  existe  documento  legal  capaz  de
atestar a verdadeira data da celebração.

- Na ausência do contrato escrito, se o Chefe
do  Poder  Executivo  Municipal  contratante
assinou  e  remeteu  aos  órgãos  do  governo
federal,  o  projeto  de  engenharia  objeto  do
contrato  de  prestação  de  serviços,  cujo
pagamento está sendo questionado em juízo,
aos  16.04.2004,  é  de  se  considerar  esta  a
data  da  celebração  do  contrato.  Se  a
cobrança foi ajuizada em data posterior a 05
(cinco)  anos,  atestada  fica  a  prescrição  do
direito de cobrar os honorários.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes
autos de Agravo Interno acima identificados.

Decidem, em Segunda Câmara Especializada
Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator
e da súmula de fl. 287.

Trata-se  de  agravo  interno  interposto
vergastando decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível contra a
sentença de fls.  245/248,  lavrada nos autos  da ação de cobrança,  referente  a
honorários  profissionais  de engenheiro,  pela  prestação de serviços técnicos na
elaboração  de  projeto  de  obra  pública,  ajuizada  por  JOSÉ  DOUGLAS
CAVALCANTI AMORIM SOARES em face do  MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, onde
a magistrada acolheu a prejudicial de prescrição para julgar improcedente o pedido
esboçado na inicial, como se vê na cópia da sentença e nas razões de apelação
encartadas às fls. 251/258.

Argui  o  agravante,  que  que  não  ocorreu  a
prescrição  na forma decidida  nop julgametno da apelação, pois foi  considerada
como início do prazo prescricional a data em que o objeto do contrato de prestação
de serviços de engenharia,  pronto e acbado,  foi  encaminhada para o Governo
Federal,  enquanto  deveria  ser  considerada  a  data  da  Anotação  de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA-PB, datada de 08 (oito meses) depois da
conclusão do suposto contrato.

Pede  a  reconsideração  da  decisão
monocrática  ou,  em  não  sendo  assim  deferido,  que  seja  dado  provimento  ao
agravo interno para reformar a decisão.

É o relatório.

V O T O

De pronto, entendo que ao recurso dever ser
improvido, eis que os argumentos do agravante se restringem à repetição daqueles
expostos na apelação, no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento
da ação de cobrança de honorários profissionais, que manejou em primeiro grau
contra o agravado, na ausência de contrato formal, deve ter início no dia em que foi



Anotada a Responsabilidade Técnica pela obra resultante do contrato,  junto ao
Conselho Regional de Engenharia. 

Entretanto,  não  assite  razão  ao  agravante,
motivo  pelos  quais  mantenho  o  entendimento  esposado  nas  razões  de  decidir
monocraticamente, nos seguintes termos:

“Em não havendo contrato formal, de onde se
possa  extrair  com  exatidão  a  data  do  contrato  de  prestação  de  serviços  de
engenharia,  para  a  elaboração  de  projeto  de  obra  pública,  a  Anotação  de
Responsabilidade Técnica – ART fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia,
como a cópia encontrada à fl. 09 dos autos, não tem o condão de estabelecer a
data inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança dos
respectivos honorários contra a Fazenda Pública.

Na hipótese presente, o apelante considerou
na exordial ordinária de cobrança como sendo a data início do prazo prescricional,
na ausência de contrato formal, a da ART, ou seja, 14.12.2004, o que indicaria
como data termo para o ajuizamento de ação contra a fazenda pública até o dia
13.12.2009,  na  sistemática  de  contagem  de  prazos  prevista  no  Código  de
Processo  Civil.  No  entendimento  da  sentença,  o  prazo  prescricional  teria  se
expirado em 13.12.2009. Considerando que a data do ajuizamento da ação foi aos
14.12.2009,  a  douta  magistrada  entendeu  como  prescrita,  com  o  que  não  se
conforma o recorrente, lembrando o fato de que o dia 13.12.2009 foi um domingo
e, assim, a data seria transferida para a segunda feira, portanto, 14.12.2009, data
da distribuição do feito.

Entendo que laborou em equívoco a análise
da magistrada e também não prosperam os argumentos do autor ora apelante.

É que, tratando-se de ação que vem escorada
na cópia  do Projeto  de  Construção  do  Açude  Várzea de Lagoa/Espinheiro,  no
município de Puxinanã, objeto da ação de cobrança, é neste documento que se
deve buscar a data de celebração do contrato e, portanto, a data do início do prazo
prescricional. Assim não sento entendido, no mínimo, deveria ser considerada a
data de entrega do produto do contrato, que seria o projeto.

Pois bem. Observa-se do documento de fls.
11/80, que traduz o objeto da prestação dos serviços cujos honorários se busca
receber  por  decisão  judicial,  ou  seja  o  Projeto  de  Construção  dos  Açudes,
constituído de: dados gerais sobre a obra; introdução; estudos topográficos e
geotécnicos;  memorial  descritivo;  projetos  preliminares;  especificações
técnicas; planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, que o insigne
Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  de  Puxinanã,  ora  apelado,    assinou  o
documento  em  original,  para  ser  encaminhado  ao  Ministério  da  Integração
Nacional – MI -Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC, em 16.04.2004. 

A  data  de  encaminhamento  do  projeto
completo  e  devidamente  assinado  pelo  apelante,  como  concluído,  é  prova
inconteste, de que as obrigações firmadas entre as partes contratante/contratado,
ora apelado/apelante, ocorreram bem antes do que mencionado na inicial  e na
sentença.  Ora, se o prefeito já dispunha do documento que foi encaminhado ao
Governo Federal  em 16.04.2004, é evidente que nessa data já havia decorrido



prazo  suficiente  para  que  o  projeto  fosse  elaborado  e  concluído,  pronto  para
encaminhar  ao órgão financiador.  Logo,  o  contrato teve data anterior a  esta.  A
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART significa tão somente o registro do
projeto  pronto  junto  ao  órgão  de  fiscalização  do  exercício  da  profissão  de
engenheiro e das normas técnicas de construção civil, do Ministério da Educação,
não tendo o condão de substituir o termo de contrato de prestação de serviços e
muito menos de determinar data de início do prazo prescricional, como entenderam
o apelante e a sentença.

Conforme preceituam os termos do Decreto
nº 20.910/32, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem da seguinte
forma, verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

No caso ora em disceptação, é inegável que a
data início deve ser aquela em que o Prefeito Municipal assinou o documento de
encaminhamento  ao Ministério  da   Integração Nacional,  que demonstra  que já
havia sido cumprido o contrato, tenha a data que tiver, só pode ser anterior, eis que
àquela data o objeto já estava concluído, pois este era a elaboração do projeto
encaminhado. 

Logo,  considerando  o  dia  16.04.2004  como
termo  inicial,  o  final  seria  no  dia  15.04.2009.  Se  a  ação  foi  distribuída  em
14.12.2009, ou seja, depois de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses da conclusão dos
trabalhos, é inquestionável a ocorrência da prescrição quinquenal.

Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência
do STJ, como se observa:

“REsp  1331703  /  RS  RECURSO  ESPECIAL
2012/0134908-4  Relator(a)Ministra  ELIANA
CALMON  (1114)  Órgão  Julgador  T2  -  SEGUNDA
TURMA  Data  do  Julgamento12/11/2013Data  da
Publicação/Fonte  DJe  20/11/2013  Ementa
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.
EXECUÇÃO.  HOMÔNIMO.  INDENIZAÇÃO
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO
DOS REPETITIVOS.  CONSECTÁRIOS DA MORA.
MATÉRIA PRECLUSA.  1.  No  julgamento  do  REsp
1.251.993/PR,  submetido  ao  rito  do  art.  543-C  do
Código  de  Processo  Civil,  esta  Corte  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  nas  ações  de
indenização  contra  a  Fazenda  Pública,  o  prazo
prescricional é o quinquenal, previsto no art. 1º do
Decreto 20.910/32.

2.  No que  respeita  aos  consectários  da mora,  seja  o
termo inicial da incidência dos juros, seja o índice a ser
utilizado  para  fixação  dos  juros  e  da  correção



monetária,  verifica-se  estar  a  matéria   preclusa,  pois
não  suscitada  pela  União  em  apelação,  não  sendo
hipótese  de  reexame  necessário.  3.  Recurso  especial
não provido.”

E ainda,  da mesma Corte Superior:

“AgRg  no  REsp  1216082  /  PR
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2010/0189039-6  Relator(a)Ministro  BENEDITO
GONÇALVES  (1142)  Órgão  JulgadorDT1  -
PRIMEIRA TURMAata do Julgamento12/11/2013Data
da  Publicação/FonteDJe  21/11/2013PEmenta
ROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO-
OCORRÊNCIA.  REAJUSTE  DE  28,86%.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  EXECUTÓRIA.
TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  DECISÃO
PROFERIDA  NO   PROCESSO  DE
CONHECIMENTO.  OCORRÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO.  CONCESSÃO  DE  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO  PARA  COMPROVAÇÃO  DOS
REQUISITOS  DA  LEI  1.060/1950.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.
DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  NÃO
DEMONSTRADA.  MERA  TRANSCRIÇÃO  DE
EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Constatado  que  a  Corte  de  origem  empregou
fundamentação adequada  e suficiente para  dirimir a
controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art.
535 do CPC. 2. As matérias insertas nos arts. 236, § 1º,
e  730,  do  Código  de  Processo  Civil  não  foram
enfrentadas  pelo  acórdão  de  origem,  a  despeito  da
oposição de embargos declaratórios, pelo que é de rigor
a  aplicação  da  Súmula  211  do  STJ.  3.  Somente  se
poderá  entender  pelo  prequestionamento  implícito
quando  a  matéria  tratada  no  dispositivo  legal  for
apreciada  e  solucionada  pelo  Tribunal  de  origem,  de
forma que se possa reconhecer qual norma direcionou o
decisum objurgado, o que não ocorreu no presente caso.
4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em
julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional
para a propositura da ação executiva contra a Fazenda
Pública,  em  conformidade  com  o  entendimento
sufragado  na  Súmula  150/STF,  que  assim  dispõe:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição
da ação". Precedentes. 5. O Tribunal a quo, baseando-se
no exame do conjunto fático-probatório, consignou que
o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da
justiça por não ter comprovado sua impossibilidade de
arcar  com os encargos processuais.  O reexame desse
decisum, em sede de especial, é vedado pela incidência
da Súmula 7/STJ. 6. Não se conhece do recurso especial
interposto  com  base  na  alínea  "c"  do  permissivo



constitucional, quando a divergência não é demonstrada
nos termos em que exigido pela legislação processual
de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art.
255 do  RISTJ).  No caso  dos  autos,  o  recorrente  não
realizou o cotejo analítico dos arestos,  limitando-se à
transcrição  de  ementas.  7.  Agravo  regimental  não
provido”.

A  situação  exposta  nos  autos,  autoriza  a
aplicação das disposições do art. 557, do CPC, com a seguinte redação, verbis:

“Art.  557  –  O  relator  negará  seguimento  a
recurso  manifestamente  inadmissível  ou  em
confronto  com  a  súmula  ou  com
jurisprudência  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior””

Ora,  só  se  altera  decisão  monocrática  que
nega  seguimento  a  apelação  se  houver  no  agravo  retido  razões  claras  que
impliquem  em  reconhecimento  de  equívoco  ou  ilegalidade  no  julgado.  Não
encontrando nas razões do agravo interno qualquer fato novo capaz de modificar o
entendimento  do  julgador  monocrático,  deve  ser  mantida  a  decisão,  negando
provimento ao recurso.

Por  todo  o  exposto,  estando  a  decisão
agravada em consonância com os  princípios gerais do direito e nos  termos da
legislação civil e processual civil,  mantenho a decisão agrada e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Participaram do 
julgametno, o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho, relator, Juiz de 
Direito convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Excelentíssimo Senhor Doutor José Ferreira 
Ramos Júnior, Juiz convocado, com jurisdição p lena, em substituição a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo 
Duda Ferreira.

Presente ao julgamento o Excelentíssimo 
Senhor Doutor Walberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 
de agosto de 2014.

          Aluizio Bezerra Filho
                                                Juiz de Direito Convocado - Relator


