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A C Ó R D Ã O
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ORIGEM :4ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Banco do Nordeste do Brasil S/A
ADVOGADA : Suênio Pompeu de Brito
APELADA : Ana Lúcia Rocha Mesquita
ADVOGADO  : Cláudio Roberto Lopes Diniz

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL  –
Apelação  Cível  –  Ação  de  cobrança  –
Cédula de crédito comercial  – Sentença  –
Prescrição – Irresignação – Ato inequívoco
praticado  pela  ré  que  importa  em
reconhecimento  da  existência  de  dívida
junto ao banco autor – Peticionamento em
processo  judicial  aduzindo  hipoteca  válida
sobre bem penhorado – Reconhecimento de
validade  da  hipoteca  que  demonstra
reconhecer que a dívida que lhe dá suporte
também  é  válida  –  Renúncia  tácita  à
prescrição – Inteligência  dos artigos 191 e
202, VI, do CC –  Provimento.

-  Para  livrar  seu  bem  imóvel  de  atos
expropriatórios, a ré se valeu do argumento
de que existe uma dívida junto ao BNB e
que esta está garantida por hipoteca válida,
evidenciando-se,  como  isso,  que  a  ré
voluntariamente  se  coloca  na  posição  de
devedora.
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-  Se  para  a  promovida  a  hipoteca  é  tida
como  válida,  por  estar  garantindo  uma
dívida junto ao BNB, por óbvio, essa dívida,
para a devedora, não estaria extinta, tendo
havido  o  reconhecimento  da  mesma,  nos
termos do disposto nos artigos 1911 e 202,
VI2, do CC.

-  Se  textualmente  a  parte  afirmou  existir
junto ao Banco do Nordeste uma dívida de
R$  19.944,00,  que  corresponde  ao  valor
original da Cédula de Crédito Comercial,  à
luz da interpretação do artigo 191 do CC, a
manifestação  da  parte  ré,  nos  autos  do
processo  nº  037.2004.001.363-5,  é
incompatível com a prescrição, havendo que
se  reconhecer  a  renúncia  tácita  da
prescrição.

- “A renúncia da prescrição pode ser expressa
ou  tácita,  e  só  valerá,  sendo  feita,  sem
prejuízo de terceiro, depois que a prescrição
se consumar; tácita é a renúncia quando se
presume  de  fatos  do  interessado,
incompatíveis  com a  prescrição.”  (CC,  art.
191). (grifei). 

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara Espe-
cializada Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, dar provimento à apela-
ção cível, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento de folha re-
tro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de  ANA LÚCIA ROCHA
MESQUITA, irresignado com a sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
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4ª Vara da Comarca de Sousa que extinguiu o processo com julgamento do
mérito, face o reconhecimento da prescrição prevista no § 5º, inciso I, do artigo
206, do CC/2002, ou seja, quinquenal.

A demanda fora proposta a fim de cobrar dé-
bito no importe de R$ 43.538,80 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e oito
reais e oitenta centavos), pertinente à dívida representada por nota de crédito
comercial, firmada em 25 de janeiro de 2002 (fl. 08/13), com vencimento em
25 de janeiro de 2006 (fl.08). 

Na sentença de fls. 62/62.v, foi reconhecida
a prescrição quinquenal e extinta a ação, com resolução do mérito, na forma
do art. 267, IV, do CPC. Entendeu o magistrado de base que “não se pode re-
conhecer como ato inequívoco a petição contida nos autos do Processo nº
037.2004.001.363-5, fl. 37, já que, de seu conteúdo, não se pode extrair o re-
conhecimento da existência da dívida ora cobrada, mas de ser o bem garanti-
dor (hipoteca) de um contrato de empréstimo.Ademais,  aquela petição não
significou uma conduta da promovida em favor do promovente,mas tão so-
mente buscou livrar o bem da penhora em execução por terceiro proposta.”

Inconformada, a instituição bancária interpôs
a presente apelação cível (fls. 69/84), afirmando que não se pode admitir à ré
o benefício do “melhor dos dois mundos”, ou seja, para o processo em que
seu bem estava penhorado, a hipoteca e, por consequência, a dívida do Ban-
co, ainda estaria valendo, mas para o presente processo a mesma dívida já
não mais existia. Defende que a sentença contraria a boa-fé objetiva, pois fere
os princípios éticos do direito. Com isso, requer seja reconhecida a renúncia
tácita à prescrição, para determinar o regular prosseguimento do processo e
julgamento do mérito. Subsidiariamente, alega que o prazo prescricional é de-
cenal, ao argumeto de que a obrigação devida possui natureza pessoal e, por
conta disto, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, por ausência de disposi-
ção  legal  específica  fixando  prazo  menor,  nos  termos  do  artigo  205  do
CC/2002.

Sem contrarrazões (fl. 89.v). 

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
de fls. 95/98, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal,  vez que não
vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

É, no essencial, o relatório.
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V O T O:

Ao analisar o encarte processual, vê-se que
a sublevação recursal recai sobre a sentença que não reconheceu como ren-
úncia  à  prescrição  a  petição  contida  nos  autos  do  Processo  nº
037.2004.001.363-5 (fl. 37), a qual afirmou, para que lhe fosse expedido novo
mandado de penhora, “Que o terreno descrito às fls. 38, dos autos, está HIPO-
TECADO em 1º Grau ao BNB, em garantia de uma dívida de R$ 19.944,00 ”
(grifei).

Ora, não se pode negar que para livrar seu
bem imóvel de atos expropriatórios, a ré se valeu do argumento de que existe
uma dívida junto ao BNB e que esta está garantida por hipoteca válida. 

Evidencia-se, como isso, que a ré voluntari-
amente se coloca na posição de devedora, tendo ela mesma, a demandada,
se indentificado como tal.

É que o reconhecimento de validade da hi-
poteca demonstra que a apelada reconheceu como válida a dívida que lhe dá
suporte.

Assim,  se  para  a  promovida  a  hipoteca  é
tida como válida, por estar garantindo uma dívida junto ao BNB, por óbvio,
essa dívida, para a devedora, não estaria extinta, tendo havido o reconheci-
mento da mesma, nos termos do disposto nos artigos 1911 e 202, VI2, do CC.

Ademais, fora textualmente que a parte afir-
mou existir junto ao Banco do Nordeste uma dívida de R$ 19.944,00, que cor-
responde ao valor original da Cédula de Crédito Comercial (fl. 08). 

Nestes termos, à luz da interpretação do ar-
tigo  191  do  CC,  a  manifestação  da  parte  ré,  nos  autos  do  processo  nº
037.2004.001.363-5, é incompatível com a prescrição, havendo que se reco-
nhecer a renúncia tácita da prescrição.

1Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo
de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos
do interessado, incompatíveis com a prescrição. (grifei).

2Art. 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.
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Por  todo  o  exposto,  DOU provimento  à
apelação  cível,  para  afastar  a  prescrição  da  pretensão  do  autor,  face  à
renúncia tácita manifestada pela  parte  apelada,  determinando  o retorno do
feito  ao  juízo  de  primeiro  grau  para  proceder  à  instrução  probatória  e
julgamento da causa.

 
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. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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