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GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001918-48.2010.815.0211
ORIGEM  : 2ª Vara da Comarca de Itaporanga
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Banco do Nordeste do Brasil S/A
ADVOGADO : Adriano Leite de Macedo – OAB/PB 12.595-B
APELADO : João Tolentino Neto
ADVOGADO : José Zenildo Marques Neves  – OAB/PB 7639

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  –
Apelação  Cível  –  Ação  de  cobrança –
Escritura Pública de composição e confissão
de dívidas –  Sentença  de improcedência  –
Irresignação  do  banco  autor  –
Reconhecimento da dívida – Renúncia tácita
à prescrição  já consumada – Inteligência do
art.  191  do  Código  Civil  – Validade  do
negócio  jurídico  –  Procedência  da  ação  –
Provimento.

—  “Art. 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.”.  (Código
Civil). 

—  O reconhecimento da dívida demonstrado
pelo  demandado,  com  a  celebração  da
Escritura Pública de composição e confissão
de dívidas, mediante hipoteca, com intenção
de pagamento, caracterizam renúncia tácita
à  prescrição,  vez  que  tal  conduta  é
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incompatível  com  o desejo de se favorecer
da prescrição já consumada. Nesse sentido,
a sentença deve ser desconstituída, porque a
prescrição consumada fora renunciada pelo
réu, não podendo ser acatada para invalidar
a  Escritura  Pública  de  Composição  e
Confissão de dívida, de modo que a ação de
cobrança  se  baseia  em  documento  válido,
devendo ser julgado procedente o pedido da
instituição bancária.

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar parcial provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator e da súmula do julgamento de fl. Retro.

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  JOÃO TOLENTINO
NETO, inconformado com os termos da sentença proferida pela M.M. Juíza de
Direito  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Itaporanga que,  nos  autos  da  ação  de
cobrança, julgou improcedente o pedido deduzido na exordial, por entender que
a prescrição das dívidas objeto da Escritura Pública de composição e confissão
de dívidas mediante hipoteca fulmina de vício de nulidade o negócio jurídico
celebrado que fundamenta a ação de cobrança.

Inconformado, o demandante interpôs apela-
ção cível, às fls. 98/108 dos autos, pugnando pela reforma da decisão guerrea-
da, a fim de conferir regular processamento do feito. Alega em sua defesa que
o negócio  jurídico legalmente  formalizado,  qual  seja,  a  Escritura Pública de
composição e confissão de dívidas mediante hipoteca, tem expressamente ven-
cimento  final  previsto  para 01/12/2022.  Aduz que a magistrada incorreu  em
equívoco quando analisou a prescrição das dívidas objeto da Escritura Pública
que lastreia a ação de cobrança. Ao final, ressalta que três anos é o prazo pres-
cricional para ação executiva, não impedindo a cobrança da dívida por meio de
ação ordinária no prazo de cinco anos.

Contrarrazões (fls. 135/144), defendendo que
a Escritura Pública é nula, ao passo em que teve como objeto a renegociação
de operações rurais já prescritas. Requer, ao final, a condenação do apelante
em litigância de má-fé.
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Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  deixou de  emitir  parecer,  ao  argumento  de  que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 154/155).

É o breve relatório.

V O T O

Aprioristicamente,  ressalto  que  a  sentença
recorrida julgou improcedente o pedido autoral, por entender que a prescrição
das dívidas objeto da Escritura Pública fulmina de vício de nulidade o negócio
jurídico celebrado.

O cerne recursal consiste em saber se a ce-
lebração da Escritura Pública de composição e confissão de dívidas mediante
hipoteca é válida e se foi capaz de afastar a prescrição consumada da preten-
são de execução dos títulos de crédito objeto do negócio jurídico.

Na  Escritura  Pública,  o  demandado
demonstra inequivocamente  a  intenção  de  renegociação  e  pagamento  do
débito.

O  art.  191  do  Código  Civil1 dispõe  que  a
renúncia  tácita  é  aquela  que  pode  ser  presumida  de  fatos  do  interessado,
incompatíveis com a prescrição.

Na  hipótese  dos  presentes  autos,
compreendo que o reconhecimento da dívida  demonstrado pelo demandado,
com intenção de pagamento, caracterizam renúncia tácita à prescrição, vez que
tal  conduta  é  incompatível  com  o  desejo  de  se  favorecer  da  prescrição  já
consumada, causa extintiva da pretensão autoral.

Nesse  sentido,  a  sentença  deve  ser
desconstituída, porque a prescrição consumada fora renunciada pelo réu, não
podendo  ser  acatada  para  invalidar  a  Escritura  Pública  de  Composição  e
Confissão  de  dívida,  de  modo  que  a  ação  de  cobrança  se  baseia  em
documento  válido,  devendo  ser  julgado procedente  o  pedido  da  instituição
bancária.

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.
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Diante  das  razões  expostas,  DOU
PROVIMENTO  AO  APELO, para  julgar  procedente  o  pedido  deduzido  na
inicial, condenando o réu a pagar R$ 199.360,05 (cento e noventa e nove mil,
trezentos  e sessenta reais  e  cinco centavos),  com  correção monetária  pelo
INPC, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 3972 do
CC/2002, e juros de mora em percentual de 1% a.m, nos termos do art. 406 da
Lei nº 10.406/2002 c/c o art. 161, §1º, do CTN, desde a citação. 

Considerando o novo deslinde dado à causa,
sendo julgado procedente o pedido autoral, inverto os ônus da sucumbência,
condenando  o  réu  nas  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  em
percentual  total  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  causa,  já
considerando a fase recursal.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento,  o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e
o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

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,
22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
Relator 

2Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pelo direito em
mora o devedor.
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