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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE CUMPRIMENTO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE FAZER.   RECURSOS ORIUNDOS 
DO FINOR -  FUNDO DE INVESTIMENTO DO NOR-
DESTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA 
DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ART. 287, II, DA 
LEI  N.  6.404/76.  COISA  JULGADA.  NECESSÁRIA 
OBSERVÂNCIA. ACOLHIMENTO DA MATÉRIA PRE-
CEDENTE.

Inobstante tratar-se a prescrição matéria de ordem pú-
blica, cognoscível de ofício, em qualquer grau de juris-
dição, existindo decisão nos autos, com trânsito em jul-
gado, apreciando, em sede de Agravo de Instrumento, 
a  matéria  invocada,  deixo  de  analisar  novamente  a 
questão, sob pena de se permitir  discussão  ad infini-
tum, em patente afronta aos princípios da segurança ju-
rídica e da coisa julgada.

APELO  1.  MÉRITO.  NECESSIDADE  DE  CUMPRI-
MENTO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LEI 
N°.  6.404/76  E  LEI  N°.  8.167/91.  INVOCAÇÃO  AO 
ART.  3º  DA  LEI  Nº  11.638/2007.  EXTENSÃO  DA 
OBRIGAÇÃO ÀS SOCIEDADES DE GRANDE PORTE 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À ELABORAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO  DE  DEMONSTRAÇÕES  FINANCEI-
RAS.   REGRAS LEGAIS DE OBSERVÂNCIA OBRI-
GATÓRIA,  NÃO MERAMENTE CONTRATUAIS.  NE-
CESSIDADE  DE  GERENCIAMENTO  DOS  RECUR-
SOS PELO BANCO DO NORDESTE, NA QUALIDA-
DE DE LEGÍTIMO  OPERADOR  DO FINOR.  MANU-
TENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO 
PRIMEIRO RECURSO. 
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As alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007 visam 
estender às sociedades de grande porte as disposições 
relativas à elaboração e divulgação de demonstrações 
financeiras,  antes  cabíveis  apenas as  sociedades fe-
chadas de pequeno porto. Ou seja, o referido normativo 
estendeu às sociedades de grande porte a obrigatorie-
dade de manter  a  escrituração e de elaborar  as de-
monstrações financeiras, de acordo com a Lei Societá-
ria, ainda que não sejam constituídas sob a forma de 
sociedade por ações. 

De forma alguma o dispositivo legal em referência ex-
clui as companhias fechadas de pequeno porte, como é 
o caso da apelante, da obrigatoriedade de ter suas fi-
nanças auditadas por auditores independentes.

APELO 2.  PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉ-
RIA JÁ ANALISADA POR OCASIÃO DA PRIMEIRA 
IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE  INCLUSÃO  DAS 
PRESTAÇÕES  VINCENDAS.  SENTENÇA  QUE  AS-
SEGUROU TAL PLEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
RECURSAL.  MANUTENÇÃO DO DECISUM. APELO 
DESPROVIDO. 

Havendo  pronunciamento  judicial  nos  exatos  termos 
em que reclamado pela instituição bancária, inexiste in-
teresse recursal, neste aspecto.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba,  por  unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR  DE PRESCRIÇÃO 
TRIENAL. NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, pela Mata 

Verde Agro Pastoril  e Industrial  S/A (fls.  451/459) e Banco do Nordeste S/A (fls. 

479/491) em face da sentença (fls. 428/435) que julgou procedente pedido formula-

do em Ação de Obrigação de Fazer movida pela segunda recorrente. 

A referida demanda foi interposta pelo Banco do Nordeste S/A, sob o 

argumento de que a parte promovida foi beneficiária dos recursos oriundos do FI-
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NOR – Fundo de Investimento do Nordeste, mediante participação acionária.

Segue relatando que, diante desse fato, deveria a suplicada cumprir as 

obrigações decorrente da Lei das Sociedades Anônimas, bem como assumiu o com-

promisso de “publicar e arquivar no registro de comércio a Ata da Assembléia Geral  

Ordinária anual, obrigatória, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do  

exercício social que aprovou as demonstrações financeiras”, a teor dos artigos 122, 

III, 132, I, 133, II, 134, §5º, todos da Lei nº 6.404/76. Comprometendo-se, igualmen-

te, a “publicar, até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a realiza-

ção da Assembléia Geral Ordinária as demonstrações financeiras que serão objeto  

da mesma”, nos moldes exigidos nos artigos 133, II, §3º, 176, dispositivos também 

previstos pela Lei nº 6.404/76.

Sustenta que tais exigências, além de previstas no diploma acima refe-

rido (Lei nº 6.404/76) também são previstas na Lei nº 8.167/91, regulamentada pelo 

Decreto nº 101/91; Decreto-Lei nº 2.298/86 e Instrução CVM nº 265/1997.

Afirma que, mesmo instada através de Carta, a fornecer ao banco pro-

movente a comprovação de suas obrigações assumidas, o promovido não vem aten-

dendo aos reiterados apelos. Registrando que já procedeu à notificação extrajudicial  

datada de 06/06/2009.

Sobrevindo a sentença de fls. 428/435, o MM. Juiz a quo julgou proce-

dente o pedido exordial, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumpri-

mento do item “J” da petição inicial. 

Embargos de Declaração, fls. 437/440, interpostos pelo banco suplican-

te. 

Decisão dos aclaratórios, fls. 449, corrigindo-se o erro material aponta-

do, fazendo constar item “I”, no lugar do item “J”.
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Inconformada,  a  parte  promovida  manejou  recurso  apelatório   (fls. 

451/459), suscitando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, reitera 

os argumentos postos na contestação, alegando que, por se tratar de companhia fe-

chada de pequeno porte, não há obrigatoriedade de auditar suas demonstrações fi-

nanceira, a teor das modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007, que, em seu 

art. 3º prevê apenas para as sociedades de grande porte tal exigência.  Outrossim, 

alternativamente, sustenta que, devidamente citada na demanda, a suplicada aten-

deu às solicitações do banco requerente, concernentes aos itens a, b, c, d e e, às fls. 

372/393.

Pelo que requer o provimento da súplica, a fim de que seja declarado 

prescrito o direito de ação referente aos anos anteriores a 2006, bem como declara-

das cumpridas todas as providências solicitadas na peça de exórdio.

Igualmente  descontente,  apelou  o  Banco  do  Nordeste,  fls.  479/491, 

suscitando que o juízo a quo, a despeito de aplicar adequadamente o prazo prescri-

cional de 10 (dez) anos,  incidiu em error in judicando ao subsumir a regra de transi-

ção do art. 2028 do Código Civil de 2002. No mérito, aclama a necessidade de in -

cluir na condenação as prestações vincendas, requerendo, destarte, o provimento 

da irresignação.

Contrarrazões ao primeiro apelo, fls. 496/506.

Contrarrazões ao segundo recurso, fls. 531/535.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo 

acolhimento da preliminar de prescrição suscitada no apelo da Mata Verde Agro 

Pastoril S/A. No mérito, considerou não se tratar de hipótese a ensejar intervenção 

opinativa obrigatória (fls. 515/525).

É o relatório.
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VOTO

- DO RECURSO DA MATA VERDE AGRO PASTORIL S/A

Preliminarmente, suscita a apelante/promovida a ocorrência de prescri-

ção, pugnando pela aplicação do prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 287, II, da 

Lei nº 6.404/76, com modificação pela Lei nº 10.303/2001.

Na decisão de primeiro grau o magistrado a quo aplicou a regra geral 

do art. 205 do Código Civil, reconhecendo o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a prescrição já foi 

objeto de análise em sede de Agravo de Instrumento nº 001.2009.025969-6/002, 

manejado em face da decisão interlocutória de fls. 39, cuja relatoria coube ao então 

Desembargador José Di Lorenzo Serpa, que decidiu a matéria nos seguintes ter-

mos:

“No mérito do recurso, evidencia-se que o Banco  
do Nordeste do Brasil S/A é acionista da Mata Ver-
de  Agro Pastoril  e  Industrial  S/A  e,  como tal,  se  
submete ao prazo prescricional estabelecido no art.  
287, II, g, da Lei n° 6.404/76

….

Asssim, considerando que a ação foi proposta em  
2009, o direito de o Banco do Nordeste do Brasil  
S/A exigir a apresentação dos documentos anterio-
res ao exercício de 31/12/2006 estaria prescrito.”

Constando na parte dispositiva do aresto: 

“Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR  e DOU  
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para, refor-
mando a decisão dardejada, reconhecer que o Ban-
co do Nordeste do Brasil S/A não tem o direito de  
exigir que a Mata Verde Agro Pastoril e Industrial  
S/A apresente documentos anteriores ao exercício  
de 31/12/2006,  por força da prescrição, mantendo  
os  demais  termos  da  decisão  agravada.”  (fls.  
198/204)
Desembargador José Ricardo Porto
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De fato, o acórdão do Agravo, transitado em julgado sem recurso, fez 

coisa julgada com relação à matéria da prescrição, sendo incabível reabrir a discus-

são a respeito de questão já decidida, porquanto a matéria já se encontra superada 

e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Neste sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  BRASIL  TELECOM.  
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  
VALOR  PATRIMONIAL  DA  AÇÃO.  MATÉRIA  PRE-
CLUSA.  Tendo  em vista  que  a  matéria  devolvida  
pela companhia já foi apreciada por este Tribunal  
de  Justiça,  não  pode  ser  novamente  enfrentada,  
sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme pre-
vê o art. 473 do CPC. JUROS DE MORA SOBRE OS 
RENDIMENTOS. Os juros de mora relativos aos rendi-
mentos incidem a partir da citação, salvo em relação às  
parcelas  vincendas,  quando  incidem a  partir  do  mo-
mento em que passa a ser devida cada parcela. RE-
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Ins-
trumento  Nº 70058046863,  Vigésima Quarta  Câmara  
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Beu-
tler Junior, Julgado em 02/04/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PRIVADO 
NÃO  ESPECIFICADO.  INVOCAÇÃO  DA  ILEGIMIITI-
DADE ATIVA.  PRECLUSÃO E COISA JULGADA. A 
questão relativa à ilegitimidade ativa dos impugna-
dos/agravados não merece ser  rediscutida.  Insur-
gência abrangida pela preclusão consumativa. En-
frentamento  da  matéria,  inclusive,  em  sede  de  
Agravo  de  Instrumento  interposto  anteriormente.  
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRU-
MENTO.  UNÂNIME.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  
70057072811,  Vigésima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  
Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hek-
man, Julgado em 26/03/2014)

Desta forma, inobstante tratar-se a prescrição de matéria de ordem pú-

blica, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, existindo decisão nos 

autos, com trânsito em julgado, apreciando a matéria suscitada,  deixo de analisar 
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novamente o tema, sob pena de se permitir-se discussão ad infinitum,  em patente 

afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 

Destarte, acolho a preliminar suscitada no recurso da promovida, para 

reconhecer o prazo prescricional de 03 (três) anos, em fiel observância ao que foi 

decidido em sede de Agravo de Instrumento  nº 001.2009.025969-6/002, em sua 

parte dispositiva (fls. 198/204), diga-se novamente.

Meritoriamente, tenho que não assiste razão à primeira insurgente.

Da análise dos autos, constata-se que a promovida foi beneficiária de 

recursos oriundos do FINOR - Fundo de Investimento do Nordeste, mediante a emis-

são de ações que integram a Carteira de Títulos do referido fundo, assumindo o 

compromisso de atender as obrigações legais, com fundamento na Lei 6.404/07, ar-

tigos 132, 133 e 176, no Decreto-Lei 2.298/86 e na Instrução CVM nº 265/1997. 

Consoante relatado, pretende a instituição autora o cumprimento das 

obrigações, consistentes em  “publicar e arquivar no registro de comércio a Ata da  

Assembléia Geral Ordinária anual, obrigatória, nos quatro primeiros meses seguin-

tes ao término do exercício social que aprovou as demonstrações financeiras”, a teor 

dos artigos 122, III, 132, I, 133, II, 134, §5º, todos da Lei nº 6.404/76, bem como “pu-

blicar, até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da  

Assembléia Geral Ordinária as demonstrações financeiras que serão objeto da mes-

ma”, nos moldes exigidos nos artigos 133, II, §3º, 176, dispositivos também previstos 

pela Lei nº 6.404/76.

Sustenta a suplicada que,  por se tratar de companhia fechada de pe-

queno porte, não há obrigatoriedade de auditar suas demonstrações financeiras, a 

teor das modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007, que, em seu art. 3º pre-

vê apenas para as sociedades de grande porte tal exigência, que possuem ativo su-

perior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta 

anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Desembargador José Ricardo Porto
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Verbera que seu ativo total, no exercício findo em 31/12/2011, foi inferi-

or a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e que sua receita bruta anual, relativa ao 

mesmo período, foi de R$ 0,00,  conforme se verifica da demonstração financeira,  

do exercício referente a 2011, anexa aos autos,  razão pela qual poderia deixar de 

publicar os documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76, conforme autoriza 

o art. 294, II do referido dispositivo legal. 

Vejamos o que estabelece a mencionada Lei n 11.638/2007:

Art.  3º.   Aplicam-se às sociedades de grande porte,  
ainda que não constituídas sob a forma de sociedades  
por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de  
dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de  
demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de au-
ditoria independente por auditor registrado na Comis-
são de Valores Mobiliários.

Parágrafo único.  Considera-se de grande porte, para  
os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto  
de sociedades sob controle comum que tiver, no exer-
cício  social  anterior,  ativo  total  superior  a  R$  
240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais)  
ou receita bruta anual  superior a R$ 300.000.000,00  
(trezentos milhões de reais).

Verifico que a interpretação dada pela recorrente/promovida não reflete 

a intenção do legislador. Com efeito, vislumbra-se que a alteração feita pela Lei nº  

11.638/2007 visa estender às sociedades de grande porte disposições relativas à 

elaboração e divulgação de demonstrações financeiras antes cabíveis apenas as so-

ciedades fechadas de pequeno porto. Ou seja, o referido normativo estendeu às so-

ciedades de grande porte a obrigatoriedade de manter a escrituração e de elaborar 

as demonstrações financeiras, de acordo com a Lei Societária, ainda que não sejam 

constituídas sob a forma de sociedade por ações. 

Desembargador José Ricardo Porto
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De forma alguma o dispositivo legal em referência exclui as com-
panhias fechadas de pequeno porte, como é o caso da apelante, da obrigatori-
edade de ter suas finanças auditadas por auditores independente.

Destarte, considerando que compete ao Banco do Nordeste, nos ter-

mos do Decreto-Lei nº 1376/74, dentre outros, liberar os recursos, além de adminis-

trar a carteira de títulos, o sistema de cotas escriturais e gerenciar o patrimônio, afi-

guram-se legais e devidas as obrigações pretendidas pela parte autora na presente 

demanda.

Não se tratam de obrigações meramente contratuais, mas também de 

regras legais de observância obrigatória, justificadas pela necessidade de gerencia-

mento dos recursos pelo Banco do Nordeste, na qualidade de legítimo operador do 

FINOR - Fundo de Investimento do Nordeste.

Aliás, não pode a empresa pretender se beneficiar com as facilidades 

que a obtenção de recursos  lhe possibilita, olvidando-se das obrigações que deve, 

em contrapartida, atender, a fim de que seja assegurado o retorno dos investimentos 

ao agente financiador.

Quanto à alegação de cumprimento das obrigações, infere-se que a de-

cisão de primeiro grau reconheceu o cumprimento de parte do pedido inicial, limitan-

do a condenação ao item "I", conforme correção realizada em sede de Embargos de 

Declaração,  fls.449.  Depreende-se,  pois,  que  a  documentação  acostada  às  fls. 

208/398,  decorreu  do  cumprimento  da  tutela  antecipada  concedida  em  primeiro 

grau, fls. 39, que assegurou o atendimento de parte do pedido exordial (item a). 

Diante de tais considerações, tem-se que promovida não cumpriu inte-

gralmente com as obrigações perante o autor, o que revela, nesse aspecto, o inteiro 

acerto do entendimento primevo, que determinou que a demandada  proceda na for-

ma descrita na inicial.

Desembargador José Ricardo Porto
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Ante o exposto, acolho a prejudicial  de prescrição,  e,  no mérito, 
nego provimento à súplica apelatória. 

- DO RECURSO DO BANCO DO NORDESTE S/A

No tocante  à preliminar de prescrição, tal matéria foi objeto de análise 

no primeiro recurso, onde foi reconhecida a prescrição trienal, em conformidade com 

a decisão de fls. (fls. 198/204), eis que albergada pelo instituto da coisa julgada.

Meritoriamente, insurge-se o banco apelante alegando  a necessida-

de de incluir na condenação as prestações vincendas na condenação.

Contudo, do cotejo da sentença, restou assim redigida a parte disposi-

tiva: "JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, DECLARANDO PRESCRITO O DIREITO 

DE AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ANOS ANTERIORES A 1999, concedendo o prazo 

de sessenta dias para o cumprimento do item "J" da inicial para os anos seguin-
tes."

Em sede de aclaratórios, o julgador de base corrigiu o erro material, 

considerando o cumprimento do item "I"(fls. 449).

Logo, o  decisum vergastado, reconhecendo que se discute obrigação 

de trato sucessivo, assegurou o cumprimento das parcelas vincendas, o que se de-

nota da expressão "para os anos seguintes", razão por que não possui interesse re-

cursal o banco apelante, neste aspecto.

À luz de tais considerações, ACOLHO A PREJUDICIAL DE PRESCRI-
ÇÃO suscitada no recurso da Mata Verde Agro Pastoril e Industrial S/A, para, 
em conformidade com a decisão de fls. (fls. 198/204),  reconhecer a prescrição 
dos anos anteriores a 31/12/2006. No mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS 
OS RECURSOS.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Caval-
canti de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, a Exmª. Srª.  
Dra. Vanda Elizabeth Marinho (convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. Lean-
dro dos Santos) e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a Procuradora de Justiça Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembar-
gador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 29 de julho de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/01
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