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PREJUDICIAL  DE  MÉRITO  SUSCITADA  NAS
CONTRARRAZÕES.  PRAZO  PRESCRICIONAL  EM
FAVOR  DA FAZENDA  PÚBLICA.  ENTENDIMENTO
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  PELA
APLICAÇÃO DE LAPSO TEMPORAL MENOR QUE O
PREVISTO  NO  DECRETO  Nº  20.910/32.
REALINHAMENTO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DA
REFERIDA CORTE.  PRESCRIÇÃO  DE  05  (CINCO)
ANOS PARA TODAS AS AÇÕES MOVIDAS CONTRA
O  ENTE  PÚBLICO,  SEJA  QUAL  FOR  A  SUA
NATUREZA. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA.

-  Os  julgados  do  STJ  já  caminharam no  sentido  da
aplicação  de  prazo  prescricional  menor  do  que  o
previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 em favor da
fazenda  pública,  contudo,  a  referida  Corte  Superior
realinhou  o  seu  entendimento,  voltando  a  decidir  no
sentido de que toda e qualquer ação movida contra o
ente público, seja qual for a sua natureza, prescreverá
em 05 (cinco) anos. 

- “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp. 1.251.993/PR, submetido ao rito
do  art.  543-C  do  CPC,  assentou  que  o  prazo  de
prescrição  quinquenal  previsto  no  Decreto  20.910/32
aplica-se  às  ações  indenizatórias  ajuizadas  contra  a
Fazenda  Pública,  em  detrimento  do  prazo  trienal
contido do Código Civil (art. 206, § 3º, V).” (STJ. AgRg
no  AREsp  721261  /  PE.  Rel.  min.  Olindo  Menezes,
Desembargador convocado do Trf da 1ª Região. J. em
10/11/2015).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
FORNECIMENTO  DE  COMBUSTÍVEIS  E
LUBRIFICANTES   À   EDILIDADE.  IMPUTAÇÃO  DE
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DÉBITO. MUNICÍPIO QUE NEGA O FORNECIMENTO DAS
MERCADORIAS.  ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
PARA  CARACTERIZAR  O  DIREITO  DO  AUTOR.
AUSÊNCIA  DE  CONTRATO.  NOTAS  FISCAIS
RUBRICADAS  POR  DIVERSAS  PESSOAS  SEM
IDENTIFICAÇÃO,  CARIMBO  OU  MATRÍCULA.
PROMOVENTE  QUE  DISPENSOU  PRODUÇÃO  DE
PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO
DECRETO  SENTENCIAL.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO.

-  Nos  termos  do  art.  333,  I,  do  CPC,  o  ônus  da  prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Assim, se ele não se desincumbe desta obrigação, deixando
de instruir o processo com os documentos necessários, não
pode o Juiz, através de sua imaginação, aplicar o pretenso
direito ao caso concreto que lhe fora submetido.

- Na hipótese em apreciação, o promovente, ora apelante,
desguarnecido  de  contrato,  objetivando  provar  o
fornecimento de combustível e lubrificantes ao Município de
Solânea, apenas carreou aos autos notas fiscais rubricadas
por  diversas  pessoas  sem  identificação,  carimbo  ou
matrícula,  não  reconhecidas  pelo  ente  municipal,  sem,
contudo, juntar acervo probatório apto a concluir pela efetiva
entrega dos produtos à edilidade.

- “Segundo o disposto no art. 333 do Digesto Instrumental, o
ônus da prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a
existência  de  um  fato";"Ausente  a  prova  da  entrega  da
mercadoria  possivelmente  adquirida  pela  municipalidade
não  deve  ser  acolhido  o  pedido  formulado  na  ação  de
cobrança”  (TJMG.  AC  1.0512.04.023430-8/001.  Rel.  Des.
Antônio Marcos Alvim Soares. J. em 13/03/2007) 

-   “Não se desincumbiu do ônus da prova de fornecimento
de  combustível,  que  teria  gerado  o  crédito  reclamado,  o
apelante  que  faz  juntada  de  meros  comprovantes  de
recebimento de nota, cuja assinatura não se identifica e que
vêm  desacompanhados  das  respectivas  notas.”  (TJPR.
ApCiv 0132456-1. Ac. 10180. Rel. Des. Jair Ramos Braga.
DJPR 14/04/2003)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Des. José Ricardo Porto
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ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E
DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso apelatório interposto por Ahisimach Ferreira de Souza-

ME, desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Solânea que, nos

autos  da  Ação  de  Cobrança  movida  em  desfavor  do  Município  de  Solânea,  julgou

improcedente o pedido formulado na exordial.

Em suas  razões  recursais,  o  autor,  ora  recorrente,  afirma  que  forneceu

combustíveis e lubrificantes à edilidade, conforme comprovam as notas fiscais encartadas

às fls. 09/134.

Logo em seguida, aduz que “todas as notas emitidas pelo autor possuem a

identificação  de  quem efetuou  o  consumo  dos  produtos,  na  maioria  das  vezes  foi  o

prefeito  Sebastião  Alberto  Candido  da  Cruz,  vulgo  Beto  do  Brasil,  bem como outros

servidores” - fls. 230.

Ao final, requer o provimento do apelo, no sentido de julgar procedente o

pleito exordial, determinando o pagamento do valor de R$ 29.333,94 (vinte e nove mil,

trezentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) – fls. 228/232.

Contrarrazões  apresentadas  e  encartadas  às  fls.  236/250,  suscitando  a

preliminar  de  prescrição  trienal  e,  no  mérito,  pugnando  pela  manutenção  do  decreto

sentencial..

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o

caso  de  ofertar  parecer,  em  virtude  da  ausência  de  interesse  público  na  demanda,

conforme cota de fls. 257/258.

É o relatório.

VOTO

Des. José Ricardo Porto
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→ DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Inicialmente, enfrento questão prévia suscitada pelo recorrido, que defendeu

a aplicação de lapso prescricional menor do que o do Decreto nº 20.910/32, qual seja, o

de 03 (três) anos previsto no §3º, do art. 206, co Código Civil.

É bem verdade que os julgados do STJ caminhavam nesse passo, porém, a

referida Corte realinhou o seu entendimento, voltando a defender que toda e qualquer

ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreverá em 05 (cinco)

anos, senão vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
CABIMENTO.  OFENSA AOS ARTS.  3º  DO CPC E 3º  DA LEI
5.869/73.  ALTERAÇÃO  DO  ENTENDIMENTO.  MATÉRIA
FÁTICA. DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E
280/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ.
1.  A  Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do REsp. 1.251.993/PR, submetido ao rito do art.
543-C  do  CPC,  assentou  que  o  prazo  de  prescrição
quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 aplica-se às ações
indenizatórias  ajuizadas  contra  a  Fazenda  Pública,  em
detrimento do prazo trienal contido do Código Civil (art. 206,
§ 3º, V).
2.  Quanto  à  ilegitimidade  da  municipalidade,  a  alteração  do
entendimento exigiria a análise do conjunto fático e probatório e a
interpretação de lei  local,  o  que é vedado  no recurso especial
pelas  Súmulas  7/STJ  e  280/STF,  esta  aplicada  por  analogia.
Nesse  sentido:  AgRg  no AREsp 453.910/PE,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/03/2014.
3. Entende-se, ainda, "que a incidência da Súmula 7/STJ impede
o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na
qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgRg no AREsp
676.124/MA,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, DJe 11/09/2015).
4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp 721261 /
PE. Rel. min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do Trf
da 1ª Região. J. em 10/11/2015). Grifei.

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.  PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL
DO  ART.  206,  §  3º,  IV,  DO  CC.  INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA  DO  DECRETO  20.910/32.  PRAZO  DE  CINCO
ANOS. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS

Des. José Ricardo Porto
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VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
JÁ  RESOLVIDAS  NA  DECISÃO  EMBARGADA.  MERO
INCONFORMISMO.  SIMPLES  REITERAÇÃO  DE
ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO.
1.  É entendimento desta Corte que a prescrição qüinqüenal
prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a
todo e qualquer  direito  ou ação contra a  Fazenda Pública,
seja ela federal,  estadual  ou municipal,  independentemente
da  natureza  da  relação  jurídica  estabelecida  entre  a
Administração Pública e o particular.
(...)
3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem a concessão
de efeitos infringentes.”  (STJ. EDcl no REsp 1205626 / AC. Rel.
Min. Mauro Campbell Marques. J em 22/02/2011). Grifei.

Pelos motivos acima elencados, rejeito a preliminar de prescrição.

→ DO MÉRITO

Ultrapassada a prejudicial  meritória  suscitada nas contrarrazões,  passo a

análise das razões recursais.

Cuida-se de Ação de Cobrança movida por Ahisimach Ferreira de Souza-ME

em face do Município de Solânea, objetivando o pagamento por parte do promovido de

suposta  dívida  alusiva  ao  abastecimento  de  combustíveis  e  ao  fornecimento  de

lubrificantes, cujo montante perseguido é de R$ 29.333,94 (vinte e nove mil, trezentos e

trinta e três reais e noventa e quatro centavos).

Prima  facie,  a título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo

passagens da sentença (fls. 218/220) prolatada pelo juiz de primeiro grau, haja vista o

ilustre  magistrado  ter  abordado com  percuciência  o  âmago  da  lide  posta  em  juízo,

conforme se observa abaixo:

“Afirma  a  autora,  expressamente,  em  sua  peça  inicial,  que  é
credora do município demandado referente ao fornecimento de
combustíveis  destinados  ao  abastecimento  de  veículos
pertencentes  ao  ente  municipal,  contudo  não  há  nos  autos,
efetivamente, quaisquer comprovações de que a autora cumpriu
totalmente a parte a que lhe cabia. Vejamos.
Não há nos autos quaisquer contratos firmados entre os litigantes
provenientes de processo licitatório do qual a demandante tenha
participado e vencido. Acostou aos autos documentos que sequer
comprovam  o  fornecimento  de  combustíveis  e  por  quem

Des. José Ricardo Porto
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devidamente  identificado  e  que  representasse  legalmente  o
promovido tivesse assinado as notas juntadas aos autos as fls.
09/134. Não comprovam, portanto, a execução de serviços, não
comprovam  que  tenha  sido  um  representante  do  demandado
devidamente que a assinou e que, pelas quais,  não recebeu a
verba devida
Durante  a  instrução  processual  não  restou  comprovada  a
prestação dos referidos serviços, haja vista que os documentos
juntados pelo autor são imprestáveis ao direito pretendido, posto
que não comprovam a execução dos serviços, apenas relatam o
suposto  fornecimento  de  combustíveis.  Nenhuma  prova
testemunhal trouxe a parte demandante. Não se ´podendo dizer
que as notas são firmes em comprovar a efetiva prestação dos
serviços. Acrescente ainda a inexistência de valores na maioria
das  notas  das  alegadas  compras,  verificando  também  que  no
preenchimento, em sua maioria, há semelhanças de letras e de
mesmo  objeto  subscritor,  demonstrando  terem  sido
confeccionados em uma única vez”  fls. 219.

Conforme visto, o Magistrado de base concebeu pela inexistência de provas

suficientes em relação ao fornecimento de combustível e lubrificantes para o Município de

Solânea.

Pois bem, destarte,  compete o autor demonstrar os fatos constitutivos do

seu direito, o que não aconteceu “in casu”. 

Dito isto, registre-se que o promovente, ora apelante, objetivando provar o

alegado, desguarnecido de contrato, apenas carreou aos autos  notas fiscais rubricadas

por  diversas pessoas sem identificação,  carimbo ou matrícula,  não reconhecidas pelo

ente municipal, sem, contudo, juntar acervo probatório para concluir pela efetiva entrega

dos produtos à edilidade.

Ora, os documentos acostados pelo demandante (notas fiscais), por si só,

não comprovaram lastro de transação comercial com o promovido, de modo que seria

necessário provas mais robustas e contundentes.

Importante registrar que o suplicante, por mais de uma oportunidade, às fls.

201 e 209, pugnou pelo julgamento do feito no estado em que se encontra, bem como

informou, na audiência de instrução de fls. 217, que não tinha interesse na produção de

prova testemunhal. 

Des. José Ricardo Porto
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Dessa forma, como já explicitado acima, incumbindo o ônus  probandi ao

autor, nos termos do art. 333, I, do Estatuto Processual Civil de 1973 (norma aplicável ao

caso concreto), este não se desincumbiu deste requisito processual.

O citado artigo dispõe: 

"Art. 333: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". (Inciso I, do
art. 333, do CPC/73)

Sobre  o  tema,  aplicação  do  ônus da  prova,  com  a  maestria  que  lhe  é

peculiar,  esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  Amaral  Santos,  in "Primeiras

Linhas de Direito Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto do
ônus da  prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito;  II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. De tal forma, adotou a
teoria  de  Carnelutti,  estabelecida  no  seguinte  princípio:  'Quem
opõe  uma  pretensão  em  juízo  deve  provar  os  fatos  que  a
sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar
os fatos do quais resulta; em outros termos - quem aciona deve
provar o fato ou fatos constitutivos; e quem excetua,  o fato ou
fatos  extintivos  ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou
modificativas." 

Portanto,  não  comprovada  a  certeza  do  direito  requerido  pela  empresa

demandante, não há como se cobrar valores astronômicos, que sequer tem como aferir a

liquidez no fornecimento das mercadorias (combustíveis e lubrificantes) ao Município de

Solânea.

Nesse diapasão, verifico que a decisão proferida merece ser mantida.

Acerca da questão, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios: 

 
“DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
ALEGAÇÃO  DE  FORNECIMENTO  DE  COMBUSTÍVEIS  AO
MUNICÍPIO.  Não comprovação.  Ônus da sucumbência.  A)  não
deve  prevalecer  a  tese  da  absoluta  nulidade  do  contrato
administrativo ainda que pactuado sem a prévia licitação, porque

Des. José Ricardo Porto
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pode  produzir  efeitos  quando  comprovada  a  realização  do
negócio  jurídico.  Doutro  modo,  restaria  caracterizado  o
locupletamento  ilícito  da  administração  pública.  B)  todavia,  no
caso, não restou comprovada a alegação da petição inicial de
que  a  apelante  é  credora  do  município  do  valor  de  R$
12.077,34  (doze  mil,  setenta  e  sete  reais,  e  trinta  e  quatro
centavos),  em  razão  do  suposto  fornecimento  de
combustíveis,  incidindo  o  artigo  333,  I,  do  código  de
processo  civil,  que  impõe  o  ônus  da  prova  dos  fatos
constitutivos  do  direito  ao  autor.  2)  apelo  que  se  nega
provimento” (TJPR. ApCiv 0478525-3. Rel. Des. Leonel Cunha.
DJPR 05/09/2008. Pág. 53). Grifei.

“AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS.
FORNECIMENTO  DE  COMBUSTÍVEIS.  INEXISTÊNCIA  DA
COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. RECURSO
PROVIDO.  Segundo  o  disposto  no  art.  333  do  Digesto
Instrumental, o ônus da prova incumbe a quem afirma e não a
quem  nega  a  existência  de  um fato";"Ausente  a  prova  da
entrega  da  mercadoria  possivelmente  adquirida  pela
municipalidade não deve ser acolhido o pedido formulado na
ação de cobrança".”  (TJMG.  AC 1.0512.04.023430-8/001.  Rel.
Des. Antônio Marcos Alvim Soares. J. em 13/03/2007). Grifei.

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
IMPROCEDÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO
FORNECIMENTO  DE  COMBUSTÍVEIS  AO  MUNICÍPIO.
DOCUMENTOS  JUNTADOS  NÃO  APTOS  A  PROVAR  OS
FATOS.  ARTIGO  333,  I,  DO  CPC.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.  Não se desincumbiu do ônus da
prova  de  fornecimento  de combustível,  que  teria  gerado o
crédito  reclamado,  o  apelante  que  faz  juntada  de  meros
comprovantes de recebimento de nota, cuja assinatura não
se identifica e que vêm desacompanhados das respectivas
notas.”  (TJPR.  ApCiv  0132456-1.  Ac.  10180.  Rel.  Des.  Jair
Ramos Braga. DJPR 14/04/2003). Grifei. 

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, desprovejo o recurso

apelatório, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Des. José Ricardo Porto



AP. 0000874-54.2009.815.0461

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 07 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

 

J/08

Des. José Ricardo Porto
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