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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS  MORAIS  E  PATRIMONIAIS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO.
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO  ART. 206,  §  3°,  IV,  DO CÓDIGO
CIVIL.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE PRAZO
VINTENÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO.  DANOS  MORAIS.
INOCORRÊNCIA.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA
CARACTERIZADA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  INTELIGÊNCIA DO ART.  557,  CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO
NEGADO AO RECURSO. 

-  Se na data de entrada em vigor do novo Código
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Civil, ainda não havia decorrido dez anos do fato, o
prazo prescricional finda ao final de três anos, nos
termos do art. 206, § 3º, IV do novo diploma civil.

- Não se modifica a sentença recorrida, quando esta,
apreciando  o  contido  nos  autos,  reconheceu  a
existência  do  instituto  da  prescrição,  de  forma
acertada.

- Não há que se falar em dano moral quando inexiste
fato capaz de justificar a indenização perseguida.

-  O  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,
autoriza  ao  relator  negar  seguimento  ao  recurso
quando  a  decisão  combatida  estiver  em  manifesto
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  1157/1167,  interposta
por Marconi Leal Eulálio contra sentença de fls. 1150/1154, prolatada pela Juíza de
Direito da Comarca de Boqueirão, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito
c/c Indenização por Perdas e Danos,  Danos Morais  e Patrimoniais  proposta em
desfavor do  Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, nestes
termos:

ANTE O EXPOSTO, tendo em vista o que mais dos
autos  consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à
espécie,  com  fundamento  no  art.  269,  I,  do  CPC,
JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO para condenar o promovido à  restituição
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dos valores debitados na conta corrente do autor, sob
a  rubrica  377-  Seguro,  no  período  de  06/08/2006  a
25/11/2008, devidamente corrigidos pelo INPC desde
a data dos descontos e acrescidos de juros de mora a
partir da citação. 

                   
Em suas razões, a parte autora postula a reforma da

sentença e reitera um esboço fático da demanda a embasar seu pleito. Para tanto,
converge sua pretensão para refutar a prejudicial de prescrição reconhecida de ofício,
por asseverar que só veio tomar conhecimento das cobranças ilícitas praticadas em
sua conta corrente quando da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, intentada
em 28 de abril de 2008. Por outro quadrante, afirma manter com o banco apelado um
negócio jurídico de trato contínuo, por isso, “antes do seu encerramento, não se inicia
a contagem do prazo prescricional (art. 2028 do Código Civil) e no presente caso ela é
vintenária, por ser ação pessoal”, fl. 1160, não havendo, portanto, que se falar em
prescrição,  e  por  consequência,  todas  as  cobranças  ilegais  e  ilícitas  devem  ser
devolvidas, acrescida de correção monetária, juros de moratórios e remuneratórios.
Ainda,  aduz  merecer  acolhimento  o  pleito  concernente  aos  danos  morais,  assim
como, deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões  ofertadas  pela  instituição  financeira,
fls.  1.180/1.192,  alegando  que  o  apelante  teve  pleno  conhecimento  das  cláusulas
contratuais no momento em que foi celebrado o negócio jurídico. Ademais, afirma
ser  inaplicável  ao  caso  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Por  fim,  requer  o
desprovimento do apelo.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  afirmou  não  merecer  guarida  a
alegação de inexistência de prescrição, porém, quanto ao mérito, deixou de emitir
parecer opinativo, fls. 1.222/1.225.

É o RELATÓRIO.
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DECIDO
A  decisão  atacada  reconheceu  a  prescrição  das

cobranças sob a rubrica 377 – seguro, exceto com relação ao período  de 06/08/2006 a
25/11/2008, por não ter sido atingido pela prescrição; sob a rubrica 179, encargos no
valor de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais); sob a rubrica 112, na quantia de
R$ 10,00 (dez reais); sob a rubrica 202, no importe de R$ 7,00 (sete reais). 

Não há, portanto, como acolher a alegação recursal,
pois, de fato, segundo o disposto no art. 177, do Código Civil de 1916, a prescrição,
no caso em deslinde, era vintenária, porém, a partir de 11/01/2003, data da vigência
do Código Civil de 2002, passou a ser trienal, a teor da dicção do art. 206, § 3º, IV,
deste. 

Quando da entrada em vigor do novo Código Civil
não  havia  transcorrido  mais  da  metade  do  lapso  temporal  acima  mencionado,
imperioso se torna a aplicação do atual diploma legal, sendo portanto, irretocável a
decisão  que  reconheceu a  prescrição  de  algumas  cobranças  bancárias  pagas  pelo
autor nos anos de 1995, 1996, 1997, 1998, uma vez que a ação só foi ajuizada em
06/08/2009.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de
fl. 1.151/V:

(…) a prescrição atinge a pretensão de repetição das
parcelas pagas antes dos três anos que antecederam o
ajuizamento  da  ação,  ou  seja,  anteriores  a  06  de
agosto de 2006, já que as parcelas anteriores foram
alcançadas pela prescrição.

Não destoa o entendimento adotado pelo parquet, fl.
1.223:
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No caso em tela,  a  nosso  ver  não assiste  razão ao
apelante,  visto  que  reclamou  valores  lançados  em
sua conta bancária desde 19 de dezembro de 1995,
que fatalmente já foram alcançadas pela prescrição,
tendo em vista que o apelante propôs a ação no ano
2009, apenas sete anos após entrar em vigor o Código
Civil de 2002, desta sorte não incidindo a prescrição
vintenária, segundo reza o art. 2.028 do CC.

Nesse sentido o seguinte entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL.  AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  COBRANÇA
INDEVIDA  DE  VALORES.  INCIDÊNCIA  DAS
NORMAS  RELATIVAS  À  PRESCRIÇÃO
INSCULPIDAS  NO  CÓDIGO  CIVIL.  PRAZO
ESPECIAL.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  PRETENSÃO
DE  RESSARCIMENTO  DE  ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA.
1. O  diploma civil  brasileiro divide os prazos
prescricionais  em  duas  espécies.  O  prazo  geral
decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de
caráter  ordinário,  quando  a  lei  não  houver  fixado
prazo  menor.  Os  prazos  especiais  por  sua  vez,
dirigem-se  a  direitos  expressamente  mencionados,
podendo ser anuais,  bienais,  trienais,  quadrienais  e
quinquenais,  conforme  as  disposições  contidas  nos
parágrafos do art. 206.
2. A discussão  acerca  da  cobrança  de  valores
indevidos  por  parte  do  fornecedor  se  insere  no
âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, que prevê a
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prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento
de  enriquecimento  sem  causa.  Havendo  regra
específica, não há que se falar na aplicação do prazo
geral  decenal  previsto  do  art.  205  do  CDC.
Precedente.
3. A incidência da regra de prescrição prevista
no  art.  27  do  CDC tem como requisito  essencial  a
formulação  de  pedido  de  reparação  de  danos
causados por fato de produto ou do serviço, o que
não ocorreu na espécie.
4. O pedido de repetição de cobrança excessiva
que teve início ainda sob a égide do CC/16 exige um
exame  de  direito  intertemporal,  a  fim  de  aferir  a
incidência ou não da regra de transição prevista no
art. 2.028 do CC/02.
5. De  acordo  com  esse  dispositivo,  dois
requisitos  cumulativos  devem  estar  presentes  para
viabilizar  a  incidência  do  prazo  prescricional  do
CC/16;  i)  o  prazo  de  lei  anterior  deve  ter  sido
reduzido pelo CC/02; e ii) mais da metade do prazo
estabelecido  na  lei  revogada  já  deveria  ter
transcorrido no momento em que o CC/02 entrou em
vigor, em 11 de janeiro de 2003.
6. Considerando  que  não  houve  impugnação
do  dies  a  quo do  prazo  prescricional  definido  pelo
Tribunal  de  Origem –  data  da  colação  de  grau do
recorrente,  momento no qual  ocorreu o término da
prestação de serviço educacional -, e que, na espécie,
quando  o  CC/02  entrou  em  vigor  não  havia
transcorrido o prazo prescricional trienal do CC/02,
motivo  pelo  qual  o  acórdão  recorrido  não  merece
reforma.
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7. Recurso  especial  não  provido.  (Resp
1238737/SC,  rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  Terceira
Turma, julg. 08/11/2011).

Quanto  aos  danos  morais  entendo  também  não
merecer reparo a decisão objurgada, uma vez que não houve fato capaz de gerar a
indenização perseguida.

Mais  uma vez,  colaciono  trecho  da  sentença  de  fl.
1.153V:

Em verdade, não houve protesto ou negativação, mas
apenas cobrança de encargos e parcelas de seguro, a
qual,  diga-se  de  passagem,  não  ostentou  qualquer
publicidade,  resumindo-se à ciência das partes  que
integram a  presente  relação  processual.  Assim,  em
virtude  da  ausência  de  fato  capaz  de  justificar  a
indenização  por  dano  moral,  é  de  ser  afastada  a
condenação neste sentido.

Por derradeiro, no tocante aos ônus sucumbenciais,
verifica-se  que  o  autor  formulou  vários,   sendo  que  somente  parte  de  um  foi
atendido.

Assim,  resta  patente  a  sucumbência  recíproca,
devendo, também ser ratificada a decisão quanto a este ponto.

Por fim, destaco que o art. 557,  caput, do Código de
Processo Civil,  autoriza ao relator negar seguimento ao recurso quando a decisão
combatida  estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  dispositivo,
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acima mencionado, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.

P. I.

João Pessoa, 14 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
           Desembargador

      Relator
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