
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 004.0473-70.2008.815.2001
ORIGEM :17ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR          :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTES    :Extra Petróleo Ltda e Outros
ADVOGADO :Fabrício Montenegro de Moraes
APELADO :Federal Distribuídora de Petróleo Ltda
ADVOGADO :Edglay Domingues Bezerra

PROCESSUAL CIVIL – Apelação  cível –
Prejudicial  de  mérito  –  Prescrição  –  Não
ocorrência  –  Aplicação para  cobrança  de
dívida  líquida  constante  de  documento
particular do prazo quinquenal estatuído no
art.  206,  §5°,  inciso  I,  do  Código  Civil,
consoante  entendimento  pacificado  no
C.STJ – Rejeição.

–  Possuindo  as  duplicatas  vencimento  a
partir  de 05/11/2003 e,  tendo a ação sido
proposta em 04/11/2008, antes do decurso
de  cinco  anos,  não  há  que  se  falar  em
prescrição,  pois  ser  aplicável,  para
cobrança  de  dívida  líquida  constante  de
documento  particular,  o  prazo  quinquenal
estatuído  no  art.  206,  §5°,  inciso  I,  do
Código  Civil,  consoante  entendimento
pacificado no C.STJ.

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível –
Preliminar de malferimento à coisa julgada
– Inocorrência – Rejeição.

– Sendo divergentes as notas fiscais,  são
distintas  as  ações  monitórias  que  visam
cobrá-las, ainda que processadas entre as
mesmas partes.
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PROCESSUAL  CIVIL – Mérito  –  Ônus
Probatório – Cabe ao embargante monitório
o  dever  de  provar  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor,
nos  termos  do  art.  333,  I,  da  Lei  Adjetiva
Pátria  –  Não  apresentação  de  prova  pelo
embargante  monitório  apelante  –
Desprovimento.

– Consta dos autos o contrato de promessa
de  compra  e  venda  mercantil  de
combustíveis e derivados de petróleo, com a
convenção  de  garantia  fidejussória,  bem
como  consta  a  descrição  dos  produtos  a
que  se  referem  as  notas  fiscais  em
comento.

–  Caberia  aos  apelantes,  em  sede  de
embargos  monitórios,  a  demonstração  do
fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo
(pagamento,  por  exemplo)  do  direito  da
autora  em  receber  o  crédito  inadimplido
decorrente  da  operação  mercantil
representada  pelos  documentos  junto  aos
autos,  consoante  leciona  o  art  333,  I,  do
CPC.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D  A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  rejeitar  a  arguição de
prejudicial de mérito, a preliminar de malferimento à coisa julgada e, no mérito,
negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator e da súmula
de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Cuidam  os  presentes  autos  de  apelação
cível interposta por EXTRA PETRÓLEO LTDA E OUTRO contra o “decisum”
proferido  nos  autos  da  ação  monitória  movida  pela  apelada,  FEDERAL
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DISTRIBUÍDORA DE PETRÓLEO LTDA,  o qual julgou procedente o pedido
deduzido na inicial e reconheceu, por sentença, a eficácia executiva plena ao
mandado constante neste processo, consoante disposto no art. 1.102 do CPC,
condenando,  ainda,  a promovida,  ora apelante,  ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em 15% do montante da execução.

Irresignados,  os  promovidos  interpuseram
apelação às fls. 281/285 dos autos, pleiteando a reforma do julgado, aduzindo,
em apertada síntese, malferimento à coisa julgada, prescrição da pretensão
monitória  e,  no  mérito,  que  não  houve  operação  de  compra  e  venda  de
combustível,  mas  sim  operação  de  empréstimo,  tendo  sido  o  mesmo
devidamente pago.

Contrarrazões apresentadas às fls. 291/293
dos autos, refutando as arguições dos recorrentes.

Parecer  ministerial  às  fls.  302/304  dos
autos, opinando pela não ocorrência de malferimento à coisa julgada,  nem
tampouco de incidência da prescrição e, no mérito, deixou de opinar, em face
da não existência de interesse público a demandar a atuação do Parquet.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

1-PRELIMINARMENTE

1.1- Da prejudicial do mérito: prescrição

“Ab initio”,  antes de  adentrar no âmago do
presente litígio, faz-se mister analisar a arguição de prescrição.

Da análise perfunctória dos autos, vê-se que
as duplicatas possuem vencimento a partir de 05/11/2003 e a ação fora pro-
posta em 04/11/2008, antes do decurso de 05 (cinco) anos.

Entendemos que  é aplicável para cobrança
de dívida líquida constante de documento particular o prazo quinquenal estatu-
ído no art. 206, §5°, inciso I, do Código Civil, consoante entendimento pacifica-
do no C.STJ ao qual pede-se “venia” para reproduzir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.
AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
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NÃO  OCORRÊNCIA.  PRESCRIÇÃO.  COBRANÇA  DE
DÍVIDAS LÍQUIDAS E CERTAS. ART. 177 DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
DE  2002.  SÚMULA  83/STJ.  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.
RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Não  há  se  falar  em
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando
o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes
ao litígio, tornando-se dispensável que venha a examinar
todos  os  argumentos  expendidos  pelas  partes.  2.  O
acórdão  do  Tribunal  de  origem está  de  acordo  com a
jurisprudência consolidada neste Sodalício, no sentido de
que o prazo prescricional a que se submete a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de
documento  público  ou  particular  era,  ao  tempo  do
Código Civil de 1916 de 20 anos (artigo 177) e, a partir
do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, § 5º, I).
3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp
578.617/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  02/12/2014,  DJe
10/12/2014). (grifei).

Desta forma, ainda que  por  fundamento di-
verso do exposto na sentença vergastada, temos por improcedente a arguição
de prescrição.

1.2- Da coisa julgada

Neste ponto também não merece prosperar
o apelo.

Aduzem  os  apelantes  a  ocorrência  de
malferimento  à  coisa  julgada,  vez  que  a  apelada,  anteriormente,  havia
ajuizado a ação monitória de n. 200.2007.748786-2, para cobrança de quatro
notas  fiscais  referentes  à  descrição  do  mesmo  produto  e  quantidade  e,
naquela  ação,  foram  julgados  procedentes  os  embargos  monitórios
apresentados pelos promovidos (ora apelantes), em face da quitação daquelas
dívidas.

Como muito bem assentado na d. sentença
recorrida,  as  notas  fiscais  exigidas  na  presente  ação  monitória  e  na  ação
monitória  de  n.  200.2007.748786-2  são  divergentes,  seja  em  relação  ao
número  das notas fiscais, seja também em relação aos valores e datas de
vencimento.

Ademais,  consta  dos  autos  o  contrato  de
promessa  de  compra  e  venda  mercantil  de  combustíveis  e  derivados  de
petróleo,  com  a  convenção  de  garantia  fidejussória,  bem  como  consta  a
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descrição dos produtos a que se referem as notas fiscais em comento.

Assim, sendo divergentes as notas fiscais,
distintas são as açõs monitórias manejadas, ainda que tendo as mesmas par-
tes nos pólos ativo e passivo.

2- DO MÉRITO

Como  explicitado  linhas  atrás,  as  notas
fiscais  exigidas  na  presente  ação  monitória  e  na  ação  monitória  de  n.
200.2007.748786-2 são divergentes, seja em relação ao número  das notas
fiscais,  seja  também em relação  aos  valores  e  datas  de  vencimento,  não
havendo  sentido  em repisar  nestes  autos  fundamentos  expostos  naqueles
outros autos e completamente inservíveis para a presente hipótese, a não ser
que o objetivo seja o de confundir o julgador.

Outrossim, consta dos autos o contrato de
promessa de compra e venda mercantil de combustíveis e derivados de petró-
leo, com a convenção de garantia fidejussória, bem como consta a descrição
dos produtos a que se referem as notas fiscais em comento.

Finalmente, aos apelantes, em sede de em-
bargos monitórios, caberia a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou
extintivo (pagamento, por exemplo) do direito da autora em receber o crédito
inadimplido decorrente da operação mercantil representada pelos documentos
junto aos autos, consoante leciona o art 333, I, do CPC.

Não tendo se desvencilhado do ônus proba-
tório que lhes competia, somente resta aos apelantes curvarem-se aos dita-
mes da justiça.

Por todo o exposto, rejeitadas a prejudicial
de  mérito  e  a  preliminar  de  malferimento  à  coisa  julgada,  no  mérito,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível interposta.

É como voto.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para substituir a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).
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Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia Farias, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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