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RECÍPROCA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  A
PARTIR DO VENCIMENTO  DE CADA PARCELA
DEVIDA.  JUROS  DE  MORA.  FIXAÇÃO
CONSOANTE  O  ÍNDICE  OFICIAL  DE
REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À
CADERNETA DE POUPANÇA.  ART.  1º-F,  DA LEI
Nº  9.494/97,  COM  REDAÇÃO  DETERMINADA
PELA LEI Nº 11.960/09. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  E  DA
REMESSA.

- Nos moldes do art. 202, inciso VI, do Código Civil,
resta corroborado, a existência de ato inequívoco do
devedor reconhecendo parte do débito questionado,
interrompendo,  portanto,  o  prazo  prescricional
quanto à dívida reconhecida.
 
- Restando demonstrado, por meio de provas cabais,
a efetiva prestação de serviços e os valores a serem
adimplidos pelo ente municipal e não atingidos pela
prescrição,  o  pagamento  das  parcelas  devidas  é
medida que se impõe.

-  Nas condenações impostas à Fazenda Pública,  de
natureza não tributária,  a correção monetária deverá
ser arbitrada, a partir do vencimento de cada parcela
devida; e os juros de mora devem ser fixados, a partir
da  citação,  de  acordo  com  o  índice  oficial  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos moldes do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
com redação determinada pela Lei nº 11.960/09, haja
vista a ação ter sido ajuizada no ano de 2010.

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0001270-73.2010.815.0371                                                                                                                                                 2



VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o apelo e a remessa
oficial.

 
Locar Saneamento Ambiental Ltda ajuizou Ação de

Cobrança, em face do Município de Sousa, objetivando o percebimento da quantia
de R$ 1.228.961,73 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e
um reais e setenta e três centavos), em razão da prestação de serviços de limpeza
urbana realizada no aludido município, alegando que, inobstante a efetiva prestação
de serviços, o ente municipal não efetuou o adimplemento das quantias devidas.

O  Juiz  de  Direito  a  quo  julgou  parcialmente
procedente o pedido, consignando os seguintes termos, fls. 962/968:

Diante  do  contexto  fático  e  jurídico  exposto,  julgo
parcialmente procedente o pedido, para condenar o
Município  de  Sousa  ao  pagamento,  em  favor  da
parte autora, da quantia de R$ 228.820,91 (duzentos e
vinte e oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e
um centavos), referente aos créditos devidos de abril
de 2005 a junho de 2005, acrescido de juros de mora
de  0,5%  (meio  por  cento)  ao  mês  e  correção
monetária, a partir da citação.
Arbitro os honorários advocatícios na base de 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo
que, como foram os litigantes em parte vencedor e
vencido, distribuo o ônus em 7,5% (sete e meio por
cento) para o réu e 2,5% (dois e meio por cento) para
o autor, a teor do que dispõe o art. 21 do CPC.

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0001270-73.2010.815.0371                                                                                                                                                 3



Inconformada  com  o  teor  do  édito  judicial,  a
demandante interpôs APELAÇÃO, fls. 972/989, aduzindo, em síntese, a inocorrência
de prescrição dos débitos cobrados, haja vista a existência de confissão de dívida e
parcelamento do débito pela Fazenda Pública. De outra banda, pugna pela reforma
da sentença nos aspectos concernentes à correção monetária, devendo esta, ser fixada
a partir do momento em que a obrigação é devida, e aplicação dos juros de mora de
1%  ao  mês,  a  partir  do  inadimplemento  da  obrigação.  Ao  final,  postula  pelo
provimento da apelação, bem como condenação do Município de Sousa em despesas
processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  Município  de  Sousa,
fls. 995/997, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  1.003/1.010,  opinou  pelo  provimento
parcial da apelação.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De antemão, insta registrar que o prazo prescricional
das dívidas passivas da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, com fulcro no art. 1º
Decreto nº 20.910/32, senão vejamos:

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.
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Cumpre, ainda, ressaltar que o direito tutelado em
comento  reproduz,  de  forma  periódica,  a  obrigação  da  contraparte,  tratando-se,
portanto, das conhecidas “obrigações de trato sucessivo”, as quais se renovam de
tempo  em  tempo,  recomeçando  novo  prazo,  surgindo,  cada  vez,  a  obrigação
seguinte.

Assim, no caso das obrigações de trato sucessivo, a
prescrição  atingirá  as  prestações  progressivamente,  incidindo,  apenas,  sobre  as
prestações  retroativas  ao  quinquênio  anterior  à  propositura  da  ação.  É  essa  a
disposição preconizada pelo art. 3º, do Decreto nº 20.910/32 e também pela Súmula nº
85, do Superior Tribunal de Justiça:

Art.  3º.  Quando  o  pagamento  se  dividir  por  dias,
meses  ou  anos,  a  prescrição  atingirá
progressivamente  as  prestações,  à  medida  que
completarem os  prazos  estabelecidos  pelo  presente
decreto.

E,

Súmula  nº  85/STJ:  Nas  relações  jurídicas  de  trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como
devedora,  quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado por esta
Corte de Justiça:

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  Ação  ordinária  de  cobrança  c/c
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obrigação  de  fazer.  Declaração  de  incompetência
para julgar o feito. Irresignação. Agravo. Previdência
privada.  Previ.  Auxílio  cesta  alimentação.
Funcionários  aposentados.  Previsão  em  acordo
coletivo.  Incompetência  da  justiça  do  trabalho.
Competência  da  Justiça  Estadual.  Precedentes  no
Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de
Justiça. Desprovimento do agravo interno. "a justiça
comum estadual é o foro competente para a análise,
processamento  e  julgamento  de  ação  objetivando
complementação  de  aposentadoria  ou pensão,  cuja
controvérsia jurídica resulta de obrigação decorrente
de  contrato  de  trabalho.  Nas  obrigações  de  trato
sucessivo, a violação do direito acontece de forma
contínua,  renovando-se  o  prazo  prescricional  em
cada prestação periódica não cumprida, atingindo a
prescrição,  desse  modo,  somente  as  parcelas
anteriores  aos  cinco  anos  antecedentes  ao
ajuizamento  da  ação. O banco patrocinador  não  é
parte  legítima  para  figurar  no  pólo  passivo  de
demanda  em  que  o  segurado  pleiteia
complementação de verba de previdência privada (a.
I. 005629052.2010.8.13.0000, Rel. José Antônio Braga,
publicado  em  17/05/2010)”.  (TJPB;  AGInt
026.2007.001428-2/001; Rel.  Juiz Conv. Eduardo José
de  Carvalho  Soares;  DJPB  16/07/2010;  Pág.  6)  -
negritei.

Logo,  em  razão  da  pretensão  autoral  referir-se  à
percepção  de  prestações  -  renováveis  a  cada  mês  -,  resta  demonstrada  a
sucessividade da obrigação,  porquanto  como a ação fora  ajuizada em 29/03/2010,
encontram-se prescritas as parcelas alusivas ao período anterior a 29/03/2005.
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De outra banda, consoante dispõe o art. 202, VI, do
Código Civil, qualquer ato inequívoco do devedor, reconhecendo o direito do credor,
importa em interrupção da prescrição. Eis o preceptivo legal supracitado:

Art. 202.  A interrupção da prescrição, que somente
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
VI -  por  qualquer  ato  inequívoco,  ainda  que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito
pelo devedor.

Partindo  da  análise  dos  dispositivos  legais,  acima
reportados, vislumbro que, muito embora o ato unilateral do devedor, ou seja, do
representante legal do Município de Sousa, seu Prefeito,  reconhecendo a dívida e
propondo o parcelamento do débito não seja considerado novação ou termo formal
de confissão de dívida, tal ato constitui ato inequívoco, extrajudicial, reconhecendo o
direito do credor, que importa interrupção da prescrição, consoante entendimento
doutrinário e jurisprudencial pátrio.

 
Por  oportuno,  Pablo  Stolze  Gagliano  e  Rodolfo

Pamplona Filho:

Qualquer  ato  inequívoco,  ainda  que  extrajudicial,
que importe reconhecimento do direito pelo devedor
(inc. VI). Também presente no Código de 1916 (art.
172,  V),  esta  regra  considera  interrompida  a
prescrição  por  qualquer  manifestação  do  devedor
que  importe  reconhecimento  da  prestação  que  lhe
era  exigível.  Uma  carta  de  confissão  de  dívida,  a
solicitação  de  purgação  da  mora  ou,  até  mesmo,
declaração  feita,  de  viva  voz,  na  presença  de
testemunhas poderão gerar este efeito.
Pela  generalidade  da  norma,  entendemos  que  o
intérprete  não  deve  estabelecer  restrições  ou
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condicionamentos onde não existe,  ficando a cargo
do  julgador  a  admissão,  in  concreto,  da  presente
causa interruptiva. (In. Novo Curso de Direito Civil,
Volume I  –  Parte  Geral,  p.  525,  12ª  edição,  ano de
2010).

Ainda, a doutrinadora Maria Helena Diniz vaticina:

e  atos  inequívocos,  ainda  que  extrajudiciais,  que
importem  reconhecimento  do  direito  do  devedor,
como:  pagamento  parcial  por  parte  do  devedor;
pedido deste ao credor, solicitando mais prazo; (In.
Código  Civil  anotado,  p.  237,  12ª  edição,  ano  de
2006).

Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:

ADMINISTRATIVO  -  SERVIDOR  PÚBLICO  -
VALORES  EM  ATRASO  -  FATOR  DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (FAM) - ART. 1º DO
DECRETO  N.  20.910/32  -  PRESCRIÇÃO  -
INTERRUPÇÃO  -  RECONHECIMENTO  DO
DÉBITO -  INEQUÍVOCO ATO EXTRAJUDICIAL -
ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL - REINÍCIO DA
CONTAGEM  -  NOTIFICAÇÃO  PESSOAL  -
RECURSO  REPRESENTATIVO  DA
CONTROVÉRSIA JULGADO PELA 3ª SEÇÃO. 1. O
inequívoco  reconhecimento  do  débito  pela
Administração  pela  prática  de  atos  extrajudiciais,
como  a  publicação  de  comunicado,  enseja  a
interrupção da prescrição -  art.  202, VI,  do Código
Civil. 2. O prazo prescricional interrompido volta a
fluir  com  o  último  ato  praticado,  in  casu,  a
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notificação ao  servidor do valor  que lhe  é  devido,
inocorrendo,  então,  a  prescrição.  3.  Prestigia-se  a
posição  jurisprudencial  da  3ª  Seção,  quanto  ao
julgamento  do  recurso  representativo  da
controvérsia,  REsp  1112114,  Rel.  Min.  Arnaldo
Esteves  Lima,  julgado  em  9/9/2009.  4.  Recurso
especial  não  provido.  (STJ  -  REsp:  1189803  SP
2010/0068420-6,  Relator:  Ministra  ELIANA
CALMON,  Data  de  Julgamento:  17/06/2010,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
28/06/2010).

Diante  do  panorama  narrado,  vê-se  da
documentação  acostada  às  fls.  39  e  41,  ato  inequívoco  do  devedor,  extrajudicial,
reconhecendo o direito do credor e solicitando o parcelamento da dívida, no valor de
R$ 809.939,07 (oitocentos e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e sete centavos),
em 30 de março de 2005, importando, assim, interrupção da prescrição, porquanto
referido débito não se encontra prescrito. Da mesma forma, não se encontra prescrita
a importância de R$ 66.605,77 (sessenta e seis mil, seiscentos e cinco reais e setenta e
sete centavos) correspondente à nota fiscal nº 533, fl. 47, posto que seu vencimento
ocorreu em 31 de março de 2005.

Dessa forma, deve ser afastada a prejudicial acolhida
pelo  Juiz  singular  referente  aos  débitos  de  R$  809.939,07  (oitocentos  e  nove  mil,
novecentos e trinta e nove reais e sete centavos) e R$ 66.605,77 (sessenta e seis mil,
seiscentos  e  cinco reais  e  setenta  e  sete  centavos), uma vez  que,  conforme acima
demonstrado,  a  pretensão  da  apelante  alusiva  a  esses  valores,  não  se  encontrava
coberta pelo manto da prescrição, quando da propositura da ação.
 

Avancemos.

Do  acervo  probatório  encartado  aos  autos,
precisamente  dos  depoimentos  e  da  documentação  colacionada  às  fls.  39  e  41,
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denota-se, de plano, o reconhecimento dos serviços prestados, em 30/03/2005, por
parte  do  ente  municipal,  no  importe  de  R$  809.939,07  (oitocentos  e  nove  mil,
novecentos e trinta e nove reais e sete centavos). Ademais, verifica-se das notas fiscais
de números 533, fl. 47, 554, fl. 49, 582, fl. 51 e 600, fl. 53, nos valores de R$ 66.605,77,
R$  78.196,34,  R$  72.905,96,  R$  77.718,61  respectivamente,  a  discriminação  dos
serviços executados entre os meses de março e junho de 2005, por parte da empresa
promovente ao ente municipal, porquanto são devidas as importâncias supracitadas,
totalizando o montante de R$ 1.105.365,75 (um milhão, cento e cinco mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Por outro lado, o ente municipal não trouxe à baila
documentação  hábil  e  irrefutável,  capaz  de  rechaçar  os  valores  que  lhe  foram
cobrados em razão dos serviços prestados de limpeza urbana, ônus que lhe incumbia
nos moldes do art. 333, II, do Código de Processo Civil.

Acerca do tema, o processualista Nelson Nery Júnior
é incisivo ao dispor que a parte ré não deve apenas formular meras alegações em sua
defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, pois quando excepciona o Juízo, nasce
para o mesmo o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse,
vejamos:

II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar
em juízo, demonstrando que das alegações do autor
não  decorrem  as  consequências  que  pretende.
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que alegar  na
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor
est).  (In. Código  de  Processo  Civil  Comentado  e
Legislação  Extravagante,  Revista  dos  Tribunais,  7
ed., São Paulo, 2003, p. 724).

Quanto  à  condenação  do  Município  de  Sousa  nas
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custas e despesas processuais, impende consignar que, ante a isenção prevista no art.
29, da Lei nº 5.672/92 (Regime de Custas e Emolumentos do Estado da Paraíba), não
há condenação a ser imposta, no caso concreto, ao ente municipal, por tratar-se de
Fazenda Pública. De outra banda, os honorários advocatícios foram equitativamente
arbitrados, consoante os termos do art. 21, do Código de Processo Civil, em face da
existência de sucumbência recíproca.

No  tocante  à  fixação  da  correção  monetária  e  dos
juros  moratórios, cumpre  mencionar  que  nas  condenações  impostas  à  Fazenda
Pública,  de  natureza  não  tributária,  como  é  a  hipótese  dos  autos,  a  correção
monetária  deverá  ser  arbitrada,  a  partir  do  vencimento  de  cada  parcela  devida;
quanto aos juros de mora, estes devem ser fixados, a partir da citação, de acordo com
o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
moldes  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,  com  redação  determinada  pela  Lei  nº
11.960/09, tendo em vista que ação foi ajuizada no ano de 2010.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
EM  MANDADO  DE SEGURANÇA.  DIFERENÇAS
DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS
MORATÓRIOS.  INCIDÊNCIA  APENAS  SOBRE
EVENTUAL  SALDO  REMANESCENTE.
POSSIBILIDADE  DE  DEDUÇÃO  DOS  VALORES
PAGOS A MAIOR,  AINDA QUE POR EQUÍVOCO
DA  ADMINISTRAÇÃO.  1.  Atuando  o  sindicato
exequente  como  substituto  processual,  e  não
representante,  é  dispensável  a  autorização  de  cada
substituído, seja na fase de conhecimento, liquidação
ou execução,  nos  termos  da  Súmula  nº  629/STF.  2.
Ordem concedida em mandado de segurança,  para
garantir  aos  exequentes  o  direito  à  percepção  da

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0001270-73.2010.815.0371                                                                                                                                                 11



gratificação específica de atividade docente. Gead. 3.
Execução de diferenças  relativas  a juros  e  correção
monetária, em razão da não inclusão de tais parcelas
no  pagamento  do  retroativo.  4.  A  incidência  de
correção monetária  e  juros  moratórios  pressupõe a
existência  de um capital  principal,  no caso,  de um
crédito remanescente em favor dos exequentes, a ser
apurado mediante estrita observância dos limites do
título  executivo.  5.  Na  apuração  de  eventuais
diferenças de juros e correção monetária, devem ser
deduzidas  quantias  pagas  a  maior  que  o  devido,
ainda que por equívoco da administração, sob pena
de  haver  enriquecimento  sem  causa.  6.  Os  juros
moratórios devem incidir no patamar de 0,5% (meio
por cento) ao mês após a vigência do art. 1º-f da Lei
nº  9.494/97,  incluído  pela  MP  2.180-35/2001,  e  no
percentual  estabelecido  para  a  caderneta  de
poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009. 7. Para fins
de  correção  monetária,  aplica-se  a  sistemática
prevista  na  resolução  n.  134/2010  do  conselho  da
justiça federal, que aprovou o manual de orientação
de  procedimentos  para  os  cálculos  na  justiça
federal.  Após  a  vigência  da  Lei  nº  11.960/2009,
adota-se  o  IPCA,  em  virtude  de  sua
inconstitucionalidade  parcial,  declarada  pelo
Supremo Tribunal Federal. 8.  Embargos à execução
parcialmente  procedentes.  (STJ;  Rec.  11.371;  Proc.
2008/0060878-6; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz; DJE 18/02/2014) – negritei.

Por fim, impende ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente, sendo
suficiente a apreciação daqueles que entende necessários ao deslinde da questão.
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Ante  e  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO APELO E À REMESSA OFICIAL, para afastar a prescrição referente aos débitos
de R$ 809.939,07  (oitocentos  e  nove  mil,  novecentos  e  trinta  e  nove  reais  e  sete
centavos) e R$ 66.605,77 (sessenta e seis mil, seiscentos e cinco reais e setenta e sete
centavos) e, por consequência, condenar o Município de Sousa ao pagamento de R$
1.105.365,75 (um milhão, cento e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta
e cinco centavos),  acrescidos de correção monetária, a partir do vencimento de cada
parcela devida; e juros de mora, a partir da citação, fixados de acordo com o índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes
do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação determinada pela Lei nº 11.960/09, tendo
em vista que ação foi ajuizada no ano de 2010, mantendo-se os demais termos da
sentença hostilizada.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0001270-73.2010.815.0371                                                                                                                                                 13


