
Processo nº. 0000696-46.2012.815.0091

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DESEMBARGADOR

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0000696-46.2012.815.0091

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: Banco do Nordeste do Brasil  S/A.  -  Adv.:  Adriano Leite  de
Macêdo (OAB/PB n. 12.595-B).

Apelado: João Bosco Nóbrega Diniz. – Adv.: João Pinto Barbosa Netto
(OAB/PB n. 8.916).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  PRESCRIÇÃO  DE
NOTA DE CRÉDITO RURAL C/C EXCLUSÃO
DE  ANOTAÇÃO  DE  NOME  EM  SERASA
CADIM  E/OU  SERVIÇOS  DE  PROTEÇÃO
AO CRÉDITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA.  AGRAVO  RETIDO.
PREJUDICADO.  MÉRITO.  NOTA  DE
CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. ADVENTO
DA LEI N° 12.844/2013 QUE SUSPENDEU
O PRAZO PRESCRICIONAL DAS DÍVIDAS
DE  QUE  TRATA  O  ART.  8°,  CAPUT,  I.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  POR
FUNDAMENTO  DIVERSO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Banco do
Nordeste do Brasil  S/A hostilizando sentença do Juízo de Direito da
Comarca de Taperoá/PB, que nos autos da Ação Declaratória de Prescrição
de Nota de Crédito Rural c/c Exclusão de Anotação em Nome no Serasa,
manejada por  João Bosco Nóbrega Diniz,  julgou procedente o pedido
declarando  prescrita  a  dívida  oriunda  da  Cédula  Rural  de  n°
59184620153-B,  extinguindo  processo,  com  resolução  de  mérito,  com
fulcro no artigo 269, IV, do CPC/1973.

Irresignado, o apelante aduz, em suas razões, que a
única prescrição ocorrida foi a prescrição cambial, e não da dívida em si,
podendo  o  credor  se  utilizar  de  outros  meios  para  obtenção  do
adimplemento da dívida.

Entende,  na  sua  irresignação,  que  falta  ao  autor
interesse de agir, pois ao ajuizar a ação, já teria ocorrido em seu favor a
prescrição  cambial,  e  tal  fato  independeria  de  qualquer  declaração  do
Juízo a quo.

Ademais, afirma que o Juízo a quo, deixando de lado o
pleito do Promovente de reconhecimento da prescrição trienal, entendeu
pela aplicação do art. 206, § 5° do Código Civil, ou seja, reconhecendo o
prazo  prescricional  de  5  (cinco)  anos  para  o  ajuizamento  de  ação
monitória ou ação de cobrança.

Entretanto, entende o apelante que não transcorreu o
prazo da prescrição quinquenal, do art. 206, § 5°, do CPC/1973, em razão
do advento da Lei n°. 12.844/2013, que suspendeu todas as medidas de
cobrança judicial, assim como todos os prazos de prescrição de dívidas
enquadradas  na  referida  lei,  mas  que  tal  lei  não  foi  observada  pelo
magistrado sentenciante.

Pugna, ao final, pelo conhecimento do recurso, dando-
lhe provimento.

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer in
albis o prazo para contrarrazões (fl. 79).
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Instado  a  manifestar-se,  o  Órgão  Ministerial  não
vislumbra situação ensejadora de intervenção ministerial (fls. 95/96)

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  destaco  que  os  requisitos  de
admissibilidade  deste  recurso  obedecerão  às  regras  e  entendimentos
jurisprudenciais  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  porquanto  a
irresignação  foi  interposta  em  face  de  sentença  publicada  antes  da
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo n°
02, do Superior Tribunal de Justiça: 

“Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.”

Fixada  tal  premissa,  passemos  a  análise  relativa  à
admissibilidade recursal.

Assim,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de
acordo com os termos dispostos no Código de Processo Civil  de 1973,
conheço do apelo, passando à análise de seus argumentos.

MÉRITO

Destaco,  inicialmente,  que  as  questões  preliminares,
quais  sejam,  o  agravo  retido  e  a  falta  de  interesse  processual,  serão
analisadas em conjunto com o mérito do presente recurso.

 
O cerne da questão trazida a esta instância consiste em

aferir se ocorreu ou não a prescrição da dívida referente a nota de crédito
rural constituída pelo autor.
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O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido
autoral,  declarando a prescrição da  dívida  oriunda da Cédula  Rural  n°
59184620153-B  (fls.  13/15),  considerando  a  prescrição  quinquenal,
segundo dispõe o Código Civil, no art. 205, §5°, I.

No entanto, o apelante aduz que, por força da Lei n°
12.844, de 19 de julho de 2013, a dívida referente ao referido título não
estaria prescrita,  levando em conta o prazo referido na sentença,  qual
seja, 05 (cinco) anos, segundo os §§ 12 e 13, do art. 8°, in verbis:

Art. 8°
[…]
§ 12. Ficam suspensos o encaminhamento para
cobrança  judicial,  as  execuções  judiciais  e  os
respectivos  prazos  processuais  referentes  às
operações  enquadráveis  neste  artigo  até  31  de
dezembro de 2015.
§ 13. O prazo de prescrição das dívidas de que
trata o caput fica suspenso a partir  da data de
publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2016.

Ademais,  alega  que  a  operação  objeto  da  Nota  de
Crédito Rural, enquadra-se na situação prevista no art. 8°, caput, I, a, da
Lei  n°  12.844/2013,  vez que foi  contratada em 29/03/2001 (antes de
2006) e tem valor estipulado de R$ 10.986,00 (abaixo de R$ 15.000,00 –
quinze mil reais), é operação rural e realizada na área de abrangência da
SUDENE, conforme dispõe:

Art. 8° Fica autorizada a concessão de rebate para
liquidação,  até  31  de  dezembro  de  2015,  das
operações de crédito rural de valor originalmente
contratado  até  R$  100.000,00  (cem  mil  reais),
referentes a uma ou mais operações do mesmo
mutuário,  com  recursos  de  fontes  públicas,
relativas a empreendimentos localizados na área
de  abrangência  da  Superintendência  de
Desenvolvimento  do  Nordeste  -  SUDENE,
contratadas  até  31  de  dezembro  de  2006,
observadas  ainda  as  seguintes  condições:
(Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)

I - operações com valor originalmente contratado
de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em uma
ou mais operações do mesmo mutuário: 
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a)  rebate  de  85%  (oitenta  e  cinco  por  cento)
sobre  o  saldo  devedor  atualizado,  para  a
liquidação  das  dívidas  relativas  a
empreendimentos  localizados  nas  regiões  do
semiárido,  do  norte  do  Espírito  Santo  e  dos
Municípios do norte de Minas Gerais, do Vale do
Jequitinhonha  e  do  Vale  do  Mucuri,
compreendidos  na  área  de  atuação  da
Superintendência  de  Desenvolvimento  do
Nordeste - SUDENE; 

Analisando a questão posta, vê-se que o Juízo  a quo
andou bem em concluir que a prescrição do título se daria nos termos do
art. 206, § 5°, I, do Código Civil, ou seja, em 5 (cinco) anos, tendo em
vista que a dívida constante do título tem valor líquido e certo, constante
de instrumento particular. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CDC -
PRODUTOR  RURAL  PESSOA  FÍSICA  -
APLICABILIDADE  -  OBRIGAÇÃO  PRESCRITA.
BAIXA NOS GRAVAMES. 
[...]
Perdendo a força executiva, a cédula de produto
rural passa à condição de dívida líquida, constante
de  instrumento  particular,  cuja  cobrança,  sob  a
ótica do Código de 2002, tem prazo de prescrição
qüinqüenal e regulada pelo inciso I do § 5º do art.
206, a contar do vencimento do prazo para ação
executiva. Prescrita a obrigação, deve ser baixado
o  gravame  decorrente  da  CCR,  sob  pena  de
eternizar-se uma constrição sem correspondente
dívida.
(TJ-MG - AC: 10702110572824001 MG, Relator:
Pedro  Bernardes,  Data  de  Julgamento:
27/05/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 02/06/2014)

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  RURAL.  OFENSA  AO  ART.  535  DO
CPC/1973.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO,  DE  FORMA
CLARA  E  PRECISA.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA
284/STF.  PRESCRIÇÃO.  TERMO  A  QUO.  ÚLTIMA
PARCELA.  ACÓRDÃO  ESTADUAL  JULGADO  EM
HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
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INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  83  DESTA  CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Em relação ao termo inicial da prescrição das
Cédulas de Crédito Rural, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento  de que é o  dia  do
vencimento  da  última  parcela.  Outrossim,  "o
vencimento antecipado  da  dívida  não  enseja  a
alteração do termo inicial do prazo de prescrição,
que,  na  hipótese,  é  a  data  do  vencimento  da
última parcela"  (AgInt no REsp 1587464/CE, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 09/03/2017, DJe 24/03/2017).  Aplicação da
Súmula 83/STJ, por estar o acórdão em harmonia
com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ  -  AgInt  no  AREsp  1032717/PE;  Relator:
Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze;  Órgão  Julgador:
Terceira  Turma;  Data  do  Julgamento:
20/06/2017;  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
26/06/2017)

Todavia,  em  decorrência  da  Lei  n°  12.844/2013,
dúvidas não há de que, por meio do referido diploma legal, as dívidas
referentes a operações de crédito rural tiveram o prazo prescricional, o
encaminhamento  para  cobrança  judicial,  as  execuções  judiciais  e  os
prazos processuais suspensos. 

Frise-se, que a Lei não retirou a exigibilidade dos títulos
relativos  às  operações  rurais  de valor  originalmente contratado até R$
100.000,00 (cem mil reais), apenas assegurou ao mutuário, que atende
aos requisitos legais, a possibilidade de obter desconto para a liquidação
do saldo devedor.

Sendo assim, da leitura do caput e do § 13 do art. 8°
da Lei n°. 12.844/2013, extrai-se que o prazo prescricional das dívidas
ficaram suspensos  a  partir  da  data  de  publicação  da  Lei  em questão,
ocorrida em 19/07/2013, até o dia 31 de dezembro de 2016.

Desta  forma,  como  a  dívida  constante  da  Nota  de
Crédito Rural  n° 59184620153-B é no valor de R$ 10.986,00 (dez mil
novecentos e oitenta e seis reais), portanto, inferior ao descrito no inciso I
supra, enquadra-se no referido diploma legal.
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Assim,  considerando  que  a  suspensão  do  prazo
prescricional  se  deu  em  19/07/2013,  data  da  publicação  da  Lei  n°
12.844/2013, e, segundo o seu § 13, se estenderia até 31 de dezembro
de 2016,  verifica-se que operou-se a prescrição quanto a cobrança do
título ora em questão em setembro de 2017, em virtude do transcurso do
lapso quinquenal operado a partir do vencimento do prazo estipulado para
o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5°, do Código
Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CDC -
PRODUTOR  RURAL  PESSOA  FÍSICA  -
APLICABILIDADE  -  OBRIGAÇÃO  PRESCRITA.
BAIXA  NOS GRAVAMES.  "Aplica-se  o  Código  de
Defesa  do  Consumidor  aos  contratos  firmados
entre instituições financeiras e agricultor, pessoa
física,  ainda  que  para  viabilizar  o  seu  trabalho
como produtor rural" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp
866389, rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 01/07/2008).
Perdendo  a  força  executiva,  a  cédula  de
produto  rural  passa  à  condição  de  dívida
líquida, constante de instrumento particular,
cuja  cobrança,  sob  a  ótica  do  Código  de
2002, tem prazo de prescrição qüinqüenal e
regulada pelo inciso I do § 5º do art. 206, a
contar  do  vencimento  do  prazo  para  ação
executiva.  Prescrita  a  obrigação,  deve  ser
baixado o gravame decorrente da CCR, sob pena
de  eternizar-se  uma  constrição  sem
correspondente dívida.
(TJ-MG - AC: 10702110572824001 MG, Relator:
Pedro  Bernardes,  Data  de  Julgamento:
27/05/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 02/06/2014)

O interesse processual  ou interesse de agir refere-se
sempre  à  utilidade  que  o  provimento  jurisdicional  pode  trazer  ao
demandante.  Sendo  assim,  vislumbrando  interesse  da  parte  em  um
resultado que lhe será útil, propiciando-lhe uma melhora em sua situação
jurídica, a tutela jurisdicional se mostra necessária à obtenção do bem da
vida perseguido.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  EMBARGOS  À  PENHORA.
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PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE
INTERESSE  PROCESSUAL.  Muito  embora  a
matéria  deduzida  nos  embargos,  possa  ser
arguida através de simples petição, nos autos da
execução,  por  tratar-se  de  matéria  de  ordem
pública, que pode ser reconhecida, inclusive, de
ofício pelo juiz, não há motivo para que não possa
ser  alegada  em  autos  apartados,  a  critério  do
executado.  Preliminar  de  carência  de  ação
afastada.  PRESCRIÇÃO.  Considerando  o  longo
tempo  em  que  o  feito  ficou  paralisado,  em
evidente desídia do credor, o reconhecimento da
prescrição  intercorrente  se  impõe.  Decisão  de
extinção  do  processo  mantida.  HONORÁRIA  DE
SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. Possibilidade em razão
do valor da demanda e do trabalho do causídico e
da  singeleza  da  causa.  REJEITARAM  A
PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  E,  NO
MÉRITO,  DERAM  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
APELO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70050736909, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Glênio  José  Wasserstein
Hekman, Julgado em 08/10/2014).
(TJ-RS -  AC:  70050736909  RS,  Relator:  Glênio
José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento:
08/10/2014,  Vigésima  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 14/10/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO DPVAT.  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE
AÇÃO  POR  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
REJEIÇÃO.  ESGOTAMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.  NEXO  DE  CAUSALIDADE
DEMONSTRADO.  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA.
INVALIDEZ  E  DEFORMIDADE  PERMANENTES.
COMPROVAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  TABELA  DE
QUANTIFICAÇÃO  DO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PATAMAR  FIXADO SOBRE  O  VALOR  DA  CAUSA.
CABIMENTO  DE  JUROS DE  MORA.  SÚMULA  N.º
426  DO STJ.  CORREÇÃO MONETÁRIA.  MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. I.
O  interesse  de  agir  funda-se  na  necessidade
concreta  de  buscar  a  tutela  jurisdicional,
independentemente  de  ter  ou  não  o  autor  o
direito  material  vindicado,  de modo que não se
sustenta  a  preliminar  de  carência  da  ação  por
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falta de interesse processual. [...]
(TJ-MA  -  APL:  0394312012  MA  0000249-
48.2012.8.10.0107,  Relator:  LUIZ  GONZAGA
ALMEIDA  FILHO,  Data  de  Julgamento:
10/03/2015,  QUARTA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 11/03/2015)

Quanto a apreciação do Agravo Retido de fls. 30/36, a
mesma resta prejudicada em razão da ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo Retido, e
NEGO PROVIMENTO a Apelação Cível,  mantendo a sentença, contudo,
por fundamento diverso, haja vista a prescrição da nota de crédito rural,
considerando a Lei n° 12.844/2013, ter se operado em setembro de 2017.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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