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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
SENTENÇA  QUE  RECONHECEU  A
PRESCRIÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS.  TERMO
INICIAL.  DATA  DO  VENCIMENTO  DO
TÍTULO.  SÚMULA  Nº  504  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO
DO APELO. 

- Por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve
ser  conhecida  e  declarada  em  qualquer  fase  do
processo, ainda que de ofício.

- A ação monitória fundada em nota promissória sem
força  executiva  encontra-se  subordinada  ao  prazo
prescricional de cinco anos estabelecido pelo art. 206,
§5º, inciso I, do Código Civil. 

- Nos termos da Súmula nº 504 do Superior Tribunal
de  Justiça,  “o  prazo  para  ajuizamento  de  ação
monitória em face do emitente de nota promissória
sem força executiva é quinquenal,  a contar do dia
seguinte ao vencimento do título.”

-  Nos termos do art.  932,  inciso  IV,  alínea “a”,  do
Novo Código de Processo Civil, incumbe ao Relator,
por meio de decisão monocrática,  negar provimento
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ao recurso  que for  contrário a  súmula  do Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou
do próprio Tribunal.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Luiz  de  Souza
Diniz,  hostilizando sentença oriunda da 1ª Vara da Comarca de  Conceição,
que  nos  autos  da  Ação  Monitória ajuizada  pelo  ora  apelante  em face  do
Espólio de Diomar Freire Cardoso, julgou extinto o processo com resolução
do mérito (fls. 49/51), nos seguintes termos:

“Ante  o exposto,  e  mais  que  dos  autos  constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 269, IV, do
Código  de  Processo  Civil  e  da  Súmula  504  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  face  do
reconhecimento da prescrição do direito de ação.”
(fls. 51). 

Inconformado, o promovente interpôs recurso de apelação (fls.
55/61),  em  cujas  razões  defende,  em  síntese,  que  o  prazo  prescricional
quinquenal  para o ajuizamento da ação monitória somente inicia-se após o
término do prazo de três anos para o manejo de processo de execução. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 67/70). 

Intimado,  o  apelado  apresentou  contrarrazões  às  fls.  85/91,
pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  74/77),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

DECIDO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.
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Nessa perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente
de Processualistas Civis (V FPPC) – que reuniu processualistas de diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do  Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo  para  interposição de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e o direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Dito  isso, destaco que a  decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil  de 1973, motivo pelo qual  tal
regramento deverá regular  os efeitos e  os  requisitos de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

Consoante relatado,  na origem, o magistrado de primeiro grau
reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação com resolução do mérito, nos
termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil. Desse modo, o cerne do
presente  recurso  gira  em  torno  do  reconhecimento  da  prescrição  da  ação
monitória fundada em nota promissória. 

Ressalto prefacialmente que a nota promissória é regulada pela
chamada Lei Uniforme de Genebra, incorporada pelo ordenamento jurídico
brasileiro por meio do Decreto nº 57.663/66 e, de acordo com os arts. 70 e 77,
a pretensão executiva da nota promissória contra o devedor principal prescreve
em 03 (três) anos, a contar do vencimento. 

Ao passo que a  pretensão de cobrança, formulada através de
ação  monitória  ajuizada  com base  em nota  promissória  está  submetida  ao
prazo prescricional  quinquenal  estabelecido  pelo art.  206,  §5º,  inciso I,  do
Código de Processo Civil.

O apelante defende que o prazo quinquenal de manejo da ação
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monitória  somente  deve  iniciar  após  o  decurso  do  prazo  de  três  anos  da
pretensão executiva. 

Especificamente acerca do termo inicial da contagem do prazo
prescricional, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o
prazo  para  ajuizamento  de  ação  monitória  em face  do  emitente  de  nota
promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao
vencimento do título” (Súmula nº 504/STJ). 

Assim,  ao  contrário  da  alegação  do  apelante,  a  fluência  do
prazo  prescricional  quinquenal  não  se  inicia  a  partir  do  término do  prazo
trienal da pretensão executiva, mas do dia seguinte ao vencimento do título. 

Nesse  sentido,  confiram-se  os  seguintes  precedentes  do
Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
NOTA  PROMISSÓRIA  PRESCRITA.  AÇÃO
MONITÓRIA.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
SÚMULA  N.  504/STJ.  ART.  206,  §  5º,  I,  DO
CÓDIGO CIVIL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou-se  no  sentido  de  que  "o  prazo  para
ajuizamento de ação monitória em face do emitente
de  nota  promissória  sem  força  executiva  é
quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento
do título" (Súmula n. 504), consoante estabelecido no
art.  206,  §  5º,  I,  do  Código  Civil.  2.  Agravo
regimental  desprovido.”  (AgRg  no  AREsp
57.544/PA,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
25/11/2014, DJe 11/12/2014).

E,

“APELAÇÃO.  AÇÃO  MONITÓRIA  FUNDA  EM
NOTA PROMISSÓRIA SEM  FORÇA EXECUTIVA.
PRAZO  PRESCRICIONAL  DE  CINCO  ANOS.
INOBSERVÂNCIA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
COM  RESOLUÇÃO  MÉRITO.  ART.  269,  IV,  DO
CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. O prazo para
ajuizamento de ação monitória em face do emitente
de  nota  promissória  sem  força  executiva  é
quinquenal,  a contar o dia seguinte ao vencimento
do  título.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00196922720088152001,  Relator  DES
MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, j.
em 15-12-2014).  

Na  hipótese  dos  autos,  verifica-se  que  a  presente  ação
monitória  encontra-se  embasada em nota promissória,  com vencimento em
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08/11/2008  e somente foi ajuizada em 02/07/2014,  quando já ultrapassado o
prazo quinquenal para a propositura da demanda, motivo pelo qual deve ser
mantida a sentença que reconheceu a prescrição. 

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o
que ora se analisa, o legislador pátrio, no  art. 932, inciso  IV,  alínea “a”,  do
Novo  Código  de  Processo  Civil,  possibilitou  a  atribuição  de  uma  maior
celeridade ao deslinde dos feitos, permitindo ao Relator do processo, por meio
de  decisão  monocrática,  negar provimento  ao  recurso  que  for  contrário  a
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do
próprio Tribunal.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao apelo,  mantendo
incólume a sentença vergastada. 

P.I.

João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº 0001037-18.2014.815.0151 5


