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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível  –
Ação  ordinária  de  repetição  de  indébito
cumulada  com  indenização  por  perdas  e
danos morais e patrimoniais – Prescrição –
Princípio da “actio nata” – A partir de cada
lançamento tarifário indevido nasce o direito
à repetição e, em contrapartida,  deflagra o
termo  inicial  da  prescrição  – Direito  à
repetição  fulminado  pela  prescrição  –
Matéria  relativa  aos  supostos  danos
decorrentes  dos  alegados  descontos
indevidos  –  Prejudicada –  Questão  de
ordem  pública  –  Extinção  da  ação  com
resolução  o  mérito,  nos  termos  do  artigo
269, IV, do CPC – Recurso prejudicado –
Seguimento negado.
  
–  O  apelante  assistiu  passivamente  ao
decurso  do  prazo  prescricional,  somente
saindo  da  inércia  após  já  consumada  a
prescrição, não havendo se constatado nos
autos  quaisquer  causas  suspensivas  ou
interruptivas da prescrição cujo termo inicial
se deu a partir de cada lançamento tarifário
na conta bancária do titular.
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—  “Dá-se  o  efeito  translativo,  quando  o
sistema autoriza o tribunal a julgar fora do
que consta das razões ou contrarrazões do
recurso (...). Isto ocorre normalmente com
as questões de ordem pública, que devem
ser conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo
respeito não se opera a preclusão” (Código
de  Processo  Civil  comentado.  7.  ed.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. Nota 28
ao artigo 496)

Vistos,  etc.

Cuidam  os  presentes  autos  de  apelação
cível interposta  pelo ESPÓLIO DE RAULINO MARACAJÁ COUTINHO,  em
face  do BANCO  DO BRASIL  S/A, inconformado  com  a  sentença  de  fls.
2337/2346 dos autos,  proferida no bojo da ação ordinária  de repetição de
indébito  cumulada  com perdas  e  danos  morais  e  patrimoniais  que  julgou
prescritas  as  pretensões  anteriores  a 30/05/2004,  escorando-se  no  prazo
prescricional  previsto  no  Código  Civil e,  no  mérito,  julgou  improcedente  o
pedido  deduzido  na  inicial,  por  entender  não ser  verossímel  crer  que,  em
razão do lançamento indevido de tarifas na conta corrente do demandante, no
valor  de  R$  104,70  (cento  e  quatro  reais  e  setenta  centavos),  tenha
provocado  um  descontrole  nas  finanças  do  autor  e  acarretado,  assim,  a
devolução de 253 (duzentos e cinquenta e três)  cheques sem a suficiente
provisão de fundos, a contratação de diversos empréstimos e,  por fim, um
dano de R$ 84.351,60 (oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais
e sessenta centavos).

Irresignado, o demandante interpôs recurso
de apelação às fls.  2378/2399  dos  autos,  pugnando  pelo  seu provimento,
arguindo ser aplicável o prazo quinquenal do art. 27 do CDC e não o prazo
trienal previsto no art. 206, § 3º, V, Código Civil e, no mérito propriamente dito,
escorou-se  nas  suas  conclusões  acerca  do  laudo  pericial  constantes  dos
autos.

Contra-razões às fls.  2407/2412 dos autos,
requerendo a manutenção da sentença vergastada.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo  conhecimento do apelo,  mas deixou de
manifestar-se  no  mérito,  em  face  da  ausência  de  interessse  público  a
demandar manifestação ministerial (fls.2417/2420).
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É o que importa relatar. 

DECIDO:

“Ab  initio”,  cabível  ressaltar  que  a Lei
9.756/98  introduziu  no  sistema  processual  civil  brasileiro  o  dispositivo
constante no artigo 557 que assim preceitua: 

“Art.  557. O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou  em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

A  citada  norma  consagra  a  hipótese  da
negativa  de  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante do
tribunal doméstico ou superior.

É o caso destes autos.

O autor,  ora  apelante,  narrou  na  exordial
ser  correntista  do  banco  demandado  (ora  apelado)  desde  1987  e  que  foi
lesado por este, em face da cobrança de tarifas ilícitas até outubro de 1996 e
que não ocorreu a prescrição quinquenal  prevista no art.  27 do Código de
Defesa do Consumidor porque somente em 21/05/2007 teve conhecimento do
ocorrido, através de um laudo apresentado por um “expert” por si contratado.
Buscou, ainda,  além da restituição das tarifas dita irregulares lançadas  em
sua conta corrente até outubro de 1996 o ressarcimento de todos os prejuízos
daí decorrentes, segundo sua visão, tais como a cobrança de juros, IOF, e
tarifas sobre devolução de cheques sem fundos.

A sentença indigitada,  segundo as razões
ali expostas, aplicou prazo prescricional estatuído no Código Civil.

O  recorrente  insurgiu-se  e  requereu  a
aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Muito bem.

De há muito fora pacificado no direito pátrio
ser  aplicável  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  nas  relações  entre  os
correntistas e as instituições financeiras, veja-se o julgado a seguir.
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO
MARANHÃO.  LEGITIMIDADE.  ILEGALIDADE  DA
COBRANÇA DE TARIFA SOB EMISSÃO DE BOLETO
BANCÁRIO. (…) 6. A relação jurídica existente entre o
contratante/usuário  de  serviços  bancários  e  a
instituição  financeira  é  disciplinada  pelo  Código  de
Defesa do Consumidor,  conforme decidiu a Suprema
Corte na ADI 2591. Precedentes. 7. Sendo os serviços
prestados pelo Banco  10. Recursos especiais conhecidos
em parte  e,  nesta  parte,  providos.  (REsp  794.752/MA,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA,  julgado  em  16/03/2010,  DJe  12/04/2010).
(grifei).

Neste  diapasão,  é  válido  trazer  à  baila  a
ementa do julgamento da ADI 2591, “in verbis”:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  LEGITIMIDADE
RECURSAL  LIMITADA  ÀS  PARTES.  NÃO
CABIMENTO  DE  RECURSO  INTERPOSTO  POR
AMICI  CURIAE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
OPOSTOS  PELO  PROCURADOR  GERAL  DA
REPÚBLICA  CONHECIDOS.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO.  ALTERAÇÃO  DA  EMENTA  DO
JULGADO. RESTRIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.  1.
Embargos de declaração opostos pelo Procurador Geral
da  República,  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Política  e
Direito do Consumidor -  BRASILCON e pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor -  IDEC. As duas
últimas  são  instituições  que  ingressaram  no  feito  na
qualidade de amici curiae. 2. Entidades que participam
na qualidade de amicus curiae dos processos objetivos
de  controle  de  constitucionalidade,  não  possuem
legitimidade para recorrer, ainda que aportem aos autos
informações  relevantes  ou  dados  técnicos.  Decisões
monocráticas  no mesmo sentido.  3.  Não conhecimento
dos  embargos  de  declaração  interpostos  pelo
BRASILCON e  pelo  IDEC.  4.  Embargos  opostos  pelo
Procurador  Geral  da  República.  Contradição  entre  a
parte dispositiva da ementa e os votos proferidos, o voto
condutor  e  os  demais  que  compõem  o  acórdão.  5.
Embargos de declaração providos para reduzir o teor da
ementa  referente  ao  julgamento  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  n.  2.591,  que  passa  a  ter  o
seguinte  conteúdo,  dela  excluídos  enunciados  em
relação aos quais não há consenso: ART. 3º, § 2º, DO
CDC. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART.
5o,  XXXII,  DA  CB/88.  ART.  170,  V,  DA  CB/88.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  AÇÃO
DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. As instituições financeiras estão,
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todas  elas,  alcançadas  pela  incidência  das  normas
veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.  2.
"Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do
Consumidor,  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica  que
utiliza,  como  destinatário  final,  atividade  bancária,
financeira  e  de  crédito.  3.  Ação  direta  julgada
improcedente.  (ADI 2591 ED, Relator(a):  Min.  EROS
GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2006, DJ 13-
04-2007 PP-00083 EMENT VOL-02271-01 PP-00055).
(grifei).

Outra  hipótese,  a  da  responsabilidade
extracontratual  é  que atrairia  a  aplicação do  Código  Civil,  como leciona o
C.STJ, “in litteris”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA.  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.
TERMO  INICIAL  DA  PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CARÊNCIA  SUPERVENIENTE  DE  INTERESSE
RECURSAL.  RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.  EXTINÇÃO  PELA
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  SÚMULA  83/STJ.  AGRAVO
IMPROVIDO.  1.  Tendo  o  acórdão  recorrido
reconhecido que o termo inicial para contagem do prazo
prescricional  seria  a  partir  da  ciência  da  inscrição,
nesse ponto, carece de interesse processual a recorrente.
2. No que se refere ao prazo prescricional da ação de
indenização por danos morais decorrente da inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por
instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos
autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual,
incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º,
V, do CC/2002. 3. A aplicação do art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco)
anos  para  ajuizamento  da  demanda,  restringe-se  tão
somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de
fato do produto ou do serviço. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 586.219/RS,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  09/12/2014,  DJe
15/12/2014).

Estabelecida a norma aplicável “in casu”  –
prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, deve-se passar ao exame da ocorrência ou não, total o parcial,
da prescrição.
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Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

Para  se  calcular  a  prescrição,  além  do
prazo (trienal ou quinquenal) o aspecto de maior relevo diz respeito ao “dies a
quo”.

Na  presente  hipótese,  embora  admitindo
que os supostos indébitos decorrentes de lançamentos de tarifas indevidas
ocorridos em sua conta bancária foram até outubro de 1996, portanto quase
11  (onze)  anos  antes  do  ajuizamento  da  presente  ação  de  repetição,  o
apelante  aduz  que  o  marco  inicial  da  prescrição  deu-se  somente  em
21/05/2007,  quando  teve  conhecimento  do  ocorrido,  através  de  um laudo
apresentado por um “expert” por si próprio contratado.

Salta aos olhos o absurdo da arguição.

Sendo  a  conta  bancária  titularizada  pelo
apelante,  é  óbvio  que  este  sempre teve  a oportunidade  de  questionar
qualquer  lançamento  tarifário,  propor  ação  perante  o  poder  judiciário,
apresentar reclamação na curadoria de defesa do consumidor,  denunciar  ao
banco central, entre outros. 

No  presente  caso,  o  consumidor  sempre
teve conhecimento do suposto dano, os lançamentos tarifários indevidos, se
não resolveu agir antes cabe a ele suportar os ônus de sua omissão.

Hipótese  totalmente  distinta  tem-se  nos
casos de vícios ocultos que apenas posteriormente se manifestam e, assim,
o  seu  conhecimento  pelo  consumidor  só  se  torna  possível  após  sua
ocorrência.

Na  hipótese  dos  autos,  todos  os
lançamentos tarifários foram efetuados à luz do dia, nada fora escondido do
consumidor, não sendo crível a tese que somente após ele ter contratado um
laudo,  cerca  de dez  anos  após  estes  lançamentos,  iniciar-se-á o  fluxo  do
prazo prescricional. Seria dar a uma das partes a oportunidade de deflagrar, a
seu bel prazer, o prazo legal da prescrição.

Mas,  em hipótese  alguma,  pode  o  marco
inicial do curso prescricional quedar suspenso, ao mero talante de uma parte,
aguardando o dia em que se resolva investigar as informações constantes dos
extratos bancários que, via de regra, são obtidos, no mínimo, mensalmente.

A  cada  lançamento  tarifário  indevido
nasceu para o apelante o direito de ação de repetição e, em contrapartida,
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iniciou-se o fluxo do prazo prescricional. É a aplicação do comezinho princípio
da “actio nata”.

Não é outro o escólio do Égregio Superior
Tribunal de Justiça. Senão, veja-se.

RECURSO  ESPECIAL.  CÉDULA  DE  CRÉDITO
RURAL.  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA
ELEITA.  PRESCRIÇÃO.  TERMO  INICIAL.  DATA
EM QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO TIDO
POR  INDEVIDO.  CONTRATO  BANCÁRIO.
EXTINTO  PELO  PAGAMENTO.  REVISÃO.
POSSIBILIDADE.  ÍNDICE APLICÁVEL.  MARÇO  DE
1990. BTNF (41, 28%). RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte não se presta ao exame de matéria de índole
constitucional, cuja análise é afeta ao Supremo Tribunal
Federal.  2.  Nas  ações  em  que  se  pretende  a
repetição  do  indébito  de  diferença  de  correção
monetária aplicada em cédula de crédito rural, o
termo inicial  do prazo prescricional é a data em
que  realizado  o  pagamento  tido  por  indevido  -
ACTIO NATA. 3. É possível a revisão dos contratos
bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar
o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes. 4.
Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação
monetária  pelos  índices  da caderneta de poupança,  o
índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o
BTNF,  no  percentual  de  41,28%.  Precedentes.  5.
Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1453410 RS
2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO,
Data  de  Julgamento:  14/10/2014,  T3  -  TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014). (grifei).

Desta forma,  vê-se com clareza solar  que
tendo havido lançamentos tarifários indevidos somente até outubro de 1996,
consoante  a  planilha  colacionada  pelo  próprio  autor,  ora  apelante,  resta
fulminada  pela  prescrição  quaisquer  pretensões  de  repetição  do  suposto
indébito.

Consequentemente, não havendo indébito a
ser debatido, posto que fulminado pela prescrição, não há que se prosseguir
na  análise  dos  supostos  danos  materiais  decorrentes  dos  lançamentos,
supostamente  indevidos,  das  tarifas  (indébitos  em  lide),  uma  vez  que  o
acessório segue a sorte do principal.

Sendo  assim,  vê-se  um  lapso  no  julgado
guerreado,  uma vez que,  ao aplicar  a prescrição,  levou em consideração as
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pretensões  de  ressarcimento  de  danos  ocorridos  antes  e  depois  de
30/05/2004, quando, em verdade, estes alegados danos seriam consequência
do  suposto  indébito,  o  qual,  como  demonstrado  linhas  acima,  está
completamente fulminado pela prescrição,  posto que o pagamento  tido por
indevido se deu há mais de 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação de
repetição.

Desta forma, sendo a prescrição matéria de
ordem pública,  podendo  ser  conhecida  “ex  officio”, tem-se  que  adotar  no
presente caso o efeito translativo.

Sobre  a  matéria,  veja-se  o  escólio  de
NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA ANDRADE NERY:

“Dá-se o efeito translativo, quando o sistema autoriza o
tribunal a julgar fora do que consta das razões ou con-
tra-razões do recurso (...). Isto ocorre normalmente com
as questões de ordem pública, que devem ser conheci-
das de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a
preclusão” (Código de Processo Civil comentado. 7. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. Nota 28 ao arti-
go 496). (grifei)

E mais adiante arrematam:

“Daí por que é lícito ao tribunal, apreciando apelação
apenas do autor, contra sentença de mérito que lhe fora
parcialmente  favorável,  extinguir  o  processo  sem
julgamento  do  mérito,  entendendo  ser  o  recorrente
carecedor de ação. É que o exame das condições da ação
deve  ser  feito  ex  officio  (CPC  267  §  3.º),  não
caracterizando  a  proibição  da  reformatio  in  pejus,
incidente  apenas  quanto  às  questões  de  direito
dispositivo.  (grifei)

Assim, constatou-se nos presentes autos a
ocorrência de prescrição total da pretensão autoral, uma vez que a ação fora
ajuizada bem depois da consumação do prazo prescricional quinquenal,  não
se devendo, pois, ingressar no mérito propriamente dito.

O  apelante  assistiu  passivamente  ao
decurso do prazo prescricional, somente saindo da inércia após já consumada
a  prescrição,  não  havendo  se  constatado  nos  autos  quaisquer  causas
suspensivas ou interruptivas da prescrição cujo termo inicial se deu a partir de
cada lançamento tarifário na conta bancária do titular.
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Ante o exposto, sendo a matéria de ordem
pública,  conheço  “ex officio” da prescrição,  JULGANDO PREJUDICADO O
RECURSO,  NEGANDO-LHE  SEGUIMENTO,  nos  termos  do  artigo  557,
“caput”, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 23 de janeiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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