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APELAÇÃO. AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  CLÁUSULA  EXPRESSA  C/C
NULIDADE  E  REVISÃO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
E  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO TRIENAL
ARGUIDA  DE  OFÍCIO.  ACOLHIMENTO.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.   APLICAÇÃO  DA  REGRA
GERAL.  ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO
DOS  AUTOS  À  UNIDADE  DE  ORIGEM.
PROVIMENTO. 

-  Restando  evidente  que  a  parte  pretende  obter
pronunciamento  judicial  sobre  práticas  levadas  a
efeito pela instituição financeira demandada, não há
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que se falar em prescrição trienal prevista no art. 206,
§ 3º, do Código Civil, devendo ser aplicada a regra
geral prevista no art. 205, do Código Civil.

-  Apelação  provida  para  anular  a  sentença  e
determinar  o  retorno  do  processo  à  unidade  de
origem, a fim de seguir o seu regular processamento.

Vistos.

Márcio Bergson Fernandes  e  outros propuseram a
presente  Ação Declaratória de Inexistência de Cláusula Expressa c/c Nulidade e
Revisão de Cláusula Contratual de Empréstimo consignado e Pedido de Tutela
Antecipada de Obrigação de Fazer, em face do Banco Santander S/A, objetivando a
revisão  dos  contratos  de  empréstimos  consignados  firmados  com  a  instituição
demandada, ao fundamento de que pretendem corrigir ilegalidades praticadas pela
parte promovida.

Na  peça  vestibular,  após  discorrerem  sobre  as
disposições  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  da  possibilidade  de  sua
incidência no caso, os autores aduziram, em resumo, a abusividade da capitalização
mensal dos juros.

Citado,  o  promovido,  Banco  Santander  S/A,
apresentou  contestação,  às  fls.  67/105,  no  qual  refuta  os  termos  da  exordial,
postulando, por fim, pela total improcedência do requerimento.

O  Magistrado  julgou  extinto  o  processo  com
julgamento do mérito, consignando os seguintes termos, fls. 145/147:

Isto posto,  REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA
DA  INICIAL  e,  e,  quanto  aos  mais,  havendo
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fundamento  suficiente  a  ensejar  o  julgamento  da
lide,  JULGO  EXTINTO  O  PROCESSO  COM
JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 269,
inciso IV, do CPC, acolhendo de ofício a prescrição
do direito de ação, deixando de condenar o autor em
custas processuais e honorários advocatícios, diante
da gratuidade judiciária que lhe foi conferida desde
o início do feito.

Inconformados,  os  autores  interpuseram
APELAÇÃO, fls. 149/181, rememorando os fatos ocorridos na demanda e postulando
a anulação da sentença, ao fundamento de que o prazo prescricional previsto para as
ações de revisão de contrato é de 10 (dez) anos. No mais, repisa os argumentos da
exordial, purgando, ao final, pela anulação da sentença.

O Banco Santander S/A não ofereceu contrarrazões,
conforme certidão de fl. 182V.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de  Lima  Campos  de  Carvalho,  fls.  188/192,  afirma  que  o  prazo  prescricional  é
decenal. Quanto ao mérito não se manifestou.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O cerne da questão posta a desate consiste em saber
se Magistrado singular agiu acertadamente ao extinguir a presente ação revisional de
contrato, por considerá-la prescrita.

De  logo,  na  hipótese,  em  testilha,  entendo  não  se

Apelação Cível nº 0036818-85.2011.815.2001                                                                                                                                                                        3              



aplicar a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, do Código Civil.

Com efeito,  a  presente  demanda tem por  objeto  a
modificação  do  negócio  jurídico  celebrado,  apontados  vícios  que  comprometem
parcialmente sua validade, em razão de cláusulas,  segundo as quais, na ótica dos
autores, são abusivas.

Desta  feita,  verifica-se  a  inexistência  de  prazo
prescricional específico, o que atrai a incidência do lapso de 10 (dez) anos, conforme
dispõe o art. 205 do Código Civil.

A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
segue a mesma orientação:

O prazo  prescricional  para  as  ações  revisionais  de
contrato  bancário,  nas  quais  se  pede  o
reconhecimento  da  existência  de  cláusulas
contratuais abusivas e a conseqüente restituição das
quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do
Código  Civil  de  1916)  ou decenal  (na  vigência  do
novo  Codex)  pois  fundadas  em  direito  pessoal.
Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1057248, rel. Min.
Sidnei Beneti, DJ 04/05/2011).

Ainda:

As  ações  revisionais  de  contrato  bancário  são
fundadas em direito pessoal, cujo prazo prescricional
é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil. (STJ,
AgRg  no  Ag  1291146,  rel.  Min.  Aldir  Passarinho
Júnior, DJ 29/11/2010). 
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Portanto,  data  venia,  não  há  que  se  falar  em
prescrição na pretensão no caso vertente, tendo a demanda sido proposta antes do
término do prazo previsto no art. 205 do Código Civil, motivo pelo qual, REJEITO A
PREJUDICIAL, de ofício, arguida. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO,  a  fim  de  anular  a  sentença  e  determinar  o  retorno  do  processo  à
unidade de origem, para seguir o seu regular processamento.

P. I.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador

                      Relator
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