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PROCESSUAL CIVIL  – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
NÃO ANALISADA NA SENTENÇA -   – APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO  –  OMISSÃO  SUPRIDA  EM  2.º  GRAU  -
INTELIGÊNCIA DO § 3.º,  INC. III DO ART. 1.003 do CPC1

-   RELAÇÃO  DE  CONSUMO  –  ALEGADA  MÁ
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  -  PRESCRIÇÃO  TRIENAL
AFASTADA.

Em  se  tratando  de  ação  ajuizada  por  correntista  contra
instituição  bancária,  evidencia-se,  de  logo,  a  relação  de
consumo entre as partes  regida pelo Código de Defesa do
Consumidor.

Nesse contexto,  descabe falar  em incidência  do prazo de
prescrição trienal previsto para as ações de natureza cível e,
considerando ser a hipótese de alegada má prestação de
serviços por parte da instituição bancária, aplicável o lapso
prescricional de 05(cinco) anos previsto no art. 27 do CDC2.

MÉRITO  -  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – ALEGADA QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO  –  ALEGADA  DIVULGAÇÃO  DO  FATO  À
IMPRENSA  -   NÃO  COMPROVAÇÃO  –  AUSÊNCIA  DE
DANO  CONSISTENTE  EM  VIOLAÇÃO  DE  DADOS  –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELO - ARGUMENTOS
RECURSAIS  FRÁGEIS  –  SENTENÇA  ESCORREITA  –
DANO MORAL INOCORRENTE –  DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
[...]III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
2 Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria. 
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-   Art.  1.013.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o - Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo
tribunal  todas  as  questões  suscitadas  e  discutidas  no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde
que relativas ao capítulo impugnado.

-  §  2o Quando  o  pedido  ou  a  defesa  tiver  mais  de  um
fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

-  A  matéria  posta  em  debate  envolve  o  direito  à
personalidade,  constitucionalmente  garantido  e  a  Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe
sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá
outras providências. 

-  Com efeito,  embora  seja  certo  que o  Ministério  Público
necessite  de  autorização  judicial  para  a  quebra  de  sigilo
bancário (STJ  HC  160.646/SP,  Dje  19/09/2011),  a
jurisprudência do STJ já relativizou tal exigência, admitindo
a requisição de informações bancárias quando se tratar de
contas de titulares de órgãos públicos, como é o caso dos
autos.

- É lícita a requisição pelo Ministério Público de informações
bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades
públicas, com o fim de proteger o patrimônio público, não se
podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário (STJ. 5ª
Turma. HC 308.493-CE, j. em 20/10/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E,
NO MÉRITO, NEGAR PROVMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Márcia  Regina  de
Santana, buscando reformar a sentença (fls.  81/85) proferida pelo Juízo de
Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande-PB que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais promovida pelo apelante contra Banco
do Brasil S.A.; julgou improcedente o pedido exordial, por entender ausência de
ilicitude  da  instituição  bancária,  por  ter  apresentado  extratos  bancários  em
atendimento à requisição judicial.

Irresignado  com  tal  decisão,  a autora interpôs apelação,
buscando a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos: 1) o réu
incorreu na prática de ato ilícito,  em razão de violação de seu sigilo bancário
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sem qualquer ordem judicial  autorizativa nesse sentido; 2)  embora a ordem
judicial  tenha  sido  proferida  em  22  de  setembro  de  2008,  no  dia  20  de
setembro do mesmo mês, o apelado repassou informações à imprensa sobre
toda a sua movimentação bancária, através do jornalista Arimatéa Souza, em
coluna denominada “APARTE” no veículo jornalístico Jornal da Paraíba; 3)  a
partir  de  tal  data,  o  seu  nome  foi  objeto  de  toda  a  sorte  de  comentários
maldosos  e  pejorativos,  evidenciando  a  prática  de  dano  moral  objetivo
decorrente  de  conduta  ilegal;  4)  a  Lei  Complementar  n.º  105/2001,  a  qual
regulamenta as exigências legais para a quebra de sigilo bancário, não prevê o
Ministério Público como Órgão competente para requisitar tal prática, de modo
que, agiu ilicitamente ao divulgar a violação de sigilo por força de requisição
ministerial.  Ao final,  pede o provimento do apelo, com a reforma integral da
sentença vergastada(fls. 88/101).

Intimado para contrarrazões,  o apelado  apresentou resposta ao
recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 106/116).

A douta  Procuradoria de Justiça opinou pelo  processamento do
recurso sem manifestação de mérito (fls. 202/204).

VOTO

Prejudicial de prescrição apreciada de ofício:

De  início,  registro  a  existência  de  questão  preliminar  a  ser
apreciada, antes da análise do recurso.

Do cotejo dos autos, observo que, embora o Banco do Brasil S.A.
tenha suscitado a prejudicial  de  prescrição  na defesa apresentada, referida
matéria não foi analisada pelo magistrado na sentença.

Com  efeito,  é  cediço  que  o  art.  1.013  e  §§  do  CPC/20153,
estabelecem  a  devolução  do  conhecimento  das  matérias  impugnadas  nos
autos ao Tribunal, através de apelação. E, ainda, determinam que, quando o
pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um
deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

Logo,  constatada  a  omissão  no  exame  de  um  dos  pedidos
ventilados na defesa, passo a analisar a prejudicial de prescrição suscitada na
contestação, nos termos do inc. III, § 3.º do art. 1.003 do CPC4.

Alega o  demandado,  em síntese, que a pretensão material  da
demandante  estaria  alcançada  pela  prescrição,  pois,  conforme  narrado  na
exordial,  a  autora  teria  suportado  o  dano,  em 20  de  setembro  de  2008  e
3Art.  1.013.  A apelação devolverá ao tribunal  o conhecimento da matéria impugnada.§ 1o Serão, porém, objeto de
apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham
sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um
fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
4§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
[...]III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
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somente veio a intentar a ação em 20 de novembro de 2011, após o decurso
do prazo trienal previsto no § 3.º, inc. V,  do art. 206 do Código Civil.

A prejudicial de prescrição não enseja acolhimento.

Isso  porque,  em  se  tratando  de  ação  ajuizada  por  correntista
contra  instituição bancária/ré,  evidencia-se,  de  logo,  a  relação  de  consumo
entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse  contexto,  descabe  falar  em  incidência  do  prazo  de
prescrição trienal previsto para as ações de natureza cível e, considerando ser
a  hipótese  de  alegada  má  prestação  de  serviços  por  parte  da  instituição
bancária, aplicável o lapso prescricional de 05(cinco) anos previsto no art. 27
do CDC5

E,  tomando por  base que o evento  danoso ocorreu em 20 de
setembro de 2008 e a autora ajuizou a ação em 25 de novembro de 2011, não
ultrapassou o prazo prescricional de cinco anos previsto no CDC.

Por tal razão, afasto a prejudicial suscitada pelo apelado.

Quanto  ao mérito,  destaco que o  cerne da questão  posta  nos
autos gira em torno da existência de dano moral, advindo da alegada violação
de  sigilo  bancário  da  autora,  por  parte  da  instituição  bancária  ré,  sem
autorização judicial.

Na exordial, aduz a autora/apelante que teve a sua honra(objetiva
e subjetiva) atingida, por causa da conduta inconstitucional e ilegal do banco
réu que, atendendo à solicitação do Ministério Público em ação de investigação
judicial eleitoral, violou irresponsavelmente o seu sigilo bancário e dos demais
auxiliares do Prefeito de Campina Grande.

Aduz, outrossim, que a solicitação feita no dia 19 de setembro de
2008 foi prontamente atendida no mesmo dia e, antes mesmo da autorização
judicial, o Banco/réu repassou tais informações ao Jornal da Paraíba, as quais
foram divulgadas no dia  seguinte -  20 de setembro de 2008  -,  acarretando
constrangimento e violação de sua imagem e reputação.

O banco apelante refuta as alegações do promovente, afirmando
que  “a quebra do sigilo bancário foi requerido expressamente pelo Ministério
Público, não podendo o Banco réu se furtar do estrito cumprimento do dever
legal imposto em decisão emanada de tal órgão, pois caso o Banco réu se
furtasse na época do fato de proceder a qualquer esclarecimento, este poderia
ser responsabilizado criminalmente”.

5 Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria. 
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Com razão o Banco apelado.

Em verdade,  não há como se  atribuir responsabilidade  civil ao
réu/apelado, tampouco ser considerado como causador de dano à autora. 

Fazendo uma narrativa cronológica dos fatos  discutidos na lide,
observo que, em 19 de setembro de 2008, o Ministério Público Eleitoral, na
condição de autor da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, requisitou ao Ilmo.
Sr. Gerente da Ag. 0063-9 do Banco do Brasil, através de Ofício, redigido nos
seguintes termos:

O Ministério Público Eleitoral, por seu Promotor de Justiça in
fine assinado, diante do teor do comunicado confidencial n.º
2008.264,  que  respondeu  ao  ofício  n.º  691.2006,  16.ª
ZE/PB, vem requerer que lhe seja informado o seguinte:

1)  Se a quantia de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) do
valor  total  de  R$  50.119,20(cinquenta  mil  cento  e
dezenove reais e vinte centavos), do cheque n.º 850730,
emitido  pela  Prefeitura  Municipal  de  Campina
Grande(PB), em favor da Construtora Maranata Ltda, foi
depositado,  através  de  vários  depósitos  na  conta  de
campanha do prefeito Veneziano Vital do Rego Segundo
Neto, conta n.º 53.297-9, agência 3331-6.

2)  Quem foi a pessoa que efetuou transação bancária.

3) Qual o nome do funcionário responsável pela transação.

E, em resposta a tal solicitação, o Banco do Brasil informou que:

[...]Em  atendimento  ao  seu  Ofício  n.º  003/2008,  de
19.09.2008, prestamos-lhe as seguintes informações:

A) Informamos que o Valor de R$ 50.000,00(cinquenta
mil reais), oriundo da liquidação do cheque n.º 850730,
no  valor  de  R$  R$  50.119,20(cinquenta  mil  cento  e
dezenove  reais  e  vinte  centavos),foi  utilizado  para
depósitos na conta 53.927-9, da Ag. 3331-6;

B) a transação bancária foi efetuada pelo Sr. Paulo Roberto
Bezerra de Lima – CI 360.627-SSPPB; e

C) O funcionário da agência responsável pela realização da
transação no caixa foi o Sr. Josildo Fernandes de Medeiros.

2. As informações fornecidas acham-se cobertos pelo sigilo
bancário – (Lei complementar 105/2001)

Nos  termos  postos  nos  autos,  observo  que  a  conduta  do
Banco/réu limitou-se,  tão somente, ao atendimento da informação solicitada

                                            Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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pelo Ministério Público(fl. 25), em relação ao cheque n.º 850730, emitido pelo
Fundo  Municipal  de  Saúde  de  Campina  Grande,  bem  como  sobre  vários
depósitos  realizados  na  conta-corrente  n.º  53.927-9,  ag.  3331-6,  de
titularidade da campanha do Prefeito Veneziano Vital do Rego Segundo
Neto.

Assim  agindo,  a  instituição  bancária  apenas  prestou
esclarecimentos  acerca  dos  dados  relacionados  ao  cheque  emitido  pela
Prefeitura e à campanha do referido alcaide,  não mencionando em nenhum
momento os dados bancários da apelante no ofício de resposta e, ressaltando,
inclusive o caráter confidencial do documento.

Ademais, conforme bem explanado na sentença “o documento de fls.
27 aponta que a gerência do banco réu, no dia 19 de setembro de 2008, enaltecendo
o  caráter  confidencial  da  informação,  respondera  ao  requerimento  do  Ministério
Público  Eleitoral,  constante  do  Ofício  n.º  003/2008(cópia  às  fls.  26),  sobre  o
procedimento de compensação de um título (cheque n.º  850730),  de interesse em
procedimento  eleitoral.  Pelo  teor  dos ofícios acostados,  as comunicações entre as
instituições eram em caráter confidencial,  sem nenhum indicativo de interesse, por
parte do réu, de divulgação dos dados bancários a terceiros”.

O magistrado arrematou, ainda, que  “o réu não agiu de ofício, mas
em obediência à autoridade fiscalizatória competente, no caso, o Ministério Público
Eleitoral. Logo, perquirir se estavam ou não presentes os requisitos autorizadores da
requisição (ou que a ordem deveria ser judicial) era atividade absolutamente alheia ao
dever  de conduta da instituição financeira,  que deveria se limitar  à obediência do
comando, até mesmo sob pena de eventual responsabilização”.(fls. 84).

Com  efeito,  adianto  que  o  dano  moral,  embora  analisado  no
contexto  nas  normas  consumeristas,  a  qual  se  trata  de  responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços, o ato ilícito não restou provado, como bem
consignado na sentença.

É de se considerar que não houve comprovação de má prestação
de serviços consistente na divulgação de informações sigilosas à imprensa,
porquanto o fato de ter havido a divulgação do nome da apelante em veículo de
comunicação oficial, não pode ser atribuído ao banco réu, tendo em vista que a
notícia pode ter sido baseada em informações processuais ou até mesmo de
outras fontes.

A  matéria  posta  em debate  envolve  o  direito  à  personalidade,
constitucionalmente garantido e a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro
de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e
dá outras providências. 

E,  segundo  afirma  a  apelante,  o  Ministério  Público  não  está
inserido  no  rol  de  autoridades  legitimados  a  requerer  a  quebra  de  sigilo
bancário.

                                            Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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A matéria  posta  em debate  envolve  o  direito  à  personalidade,
constitucionalmente garantido e a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro
de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e
dá outras providências. 

Com efeito, embora seja certo que o Ministério Público necessite
de autorização judicial para a quebra de sigilo bancário (STJ HC 160.646/SP,
Dje 19/09/2011), a jurisprudência do STJ já relativizou tal exigência, admitindo
a requisição de informações bancárias quando se tratar de contas de titulares
de órgãos públicos, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, confira-se o precedente:

É lícita a requisição pelo Ministério Público de informações
bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades
públicas, com o fim de proteger o patrimônio público, não se
podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário (STJ. 5ª
Turma. HC 308.493-CE, j. em 20/10/2015).

Sobre  a  inexistência  de  dano  moral  causado  pela  instituição
bancária  em  cumprimento  da  requisição  de  violação  de  sigilo  bancário,
colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO
CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  QUEBRA  DE  SIGILO
BANCÁRIO.  CUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL.
AUSÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.  SÚMULA  7/STJ.  SÚMULA
283/ STF.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal  de  origem,  de  forma  suficientemente  ampla,
fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada
violação ao art. 535 do CPC.
2. O Tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-
probatório dos autos, concluiu que não ficou configurado o
dano moral alegado. A análise das razões do recurso, a fim
de alterar o que concluído pela origem, encontra óbice no
verbete 7 da Súmula desta Corte.
3.  "É  inadmissível  o  recurso  extraordinário,  quando  a
decisão  recorrida  assenta  em  mais  de  um  fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles", nos termos
da Súmula 283 do STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento6.

Por  isso,  não  se  pode  entender  que  a  responsabilidade  de
divulgação de fatos negativos sobre a autora em veículo de comunicação, se
presente, foi por culpa exclusiva do apelado, este que no  exercício do  estrito

6(AgRg no AREsp 365.729/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014,
DJe 05/05/2014)
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cumprimento  do  dever  legal,  juntou  provas  capazes  de  robustecer  a
contestação e invalidar as arguições do então autor e ora apelante.

Assim, uma vez esclarecidos esses pontos, anoto que  o pedido
constante na exordial não encontra respaldo, de sorte que a sentença deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos,  porquanto afere-se a ocorrência de
conduta totalmente lícita, incapaz de ensejar danos morais.

Isso  posto,  AFASTO  A  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO
SUSCITADA PELO APELADO  E,  NO MÉRITO,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.   

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Car-
los Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fáti-
ma Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Dr. Tér-
cio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos San-
tos). Presente à sessão  o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador  de
Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de agos-
to de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/01                                                          
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