
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES
ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000822-95.2011.815.0911 — Comarca de Serra Branca
Relator :  João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado : Lisanka dos Santos Xavier (OAB/PB 12.886).
Apelado : José Itamar da Silva de Araújo
Defensor Público : Odivio Nóbrega de Queiroz (OAB/PB 2.308).

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DECRETADA NO
PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO. EQUÍVOCO NA CONTAGEM
DO PRAZO.  CAUSA MADURA. CONTRATO DE ABERTURA DE
CONTA  CORRENTE  ACOMPANHADO  DE  EXTRATOS.
SUFICIÊNCIA  PARA  EMBASAR  A  AÇÃO.  HIGIDEZ  DAS
PLANILHAS  DE  EVOLUÇÃO  DO  DÉBITO.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.  PROVIMENTO  DO  APELO  PARA
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL.

-  O  prazo  prescricional  não  se  iniciou  com a  assinatura  do  contrato  de
abertura de conta corrente, quando sequer existia o empréstimo que originou
a dívida cobrada, mas sim passou a fluir a partir da inadimplência do réu, o
que materializou a  violação ao direito  de  crédito  do autor  e  resultou no
nascimento de sua pretensão, nos termos do art. 189 do Código Civil.

- O Tribunal pode apreciar desde logo a lide quando a demanda estiver em
condições de imediato julgamento, com base na teoria da causa madura.

- As planilhas de evolução do débito mantêm sua higidez, de modo que,
acompanhadas  do contrato de abertura de conta corrente e do extrato da
conta,  erguem-se  à  condição  de  prova  escrita  sem  eficácia  de  título
executivo aptas a ensejarem a formulação de juízo de procedência do pedido
inaugural.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado, à unanimidade, em dar provimento ao recurso apelatório.

RELATÓRIO 

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco do Nordeste do Brasil
S/A  em face da sentença do Juízo da Comarca Serra Branca que, nos autos da “Ação Monitória”,
reconheceu a prescrição da pretensão pleiteada, julgando a demanda com resolução de mérito nos
termos do art.269, IV, do Código de Processo Civil.



Aduz o banco que o juízo monocrático incorreu em erro, haja vista que não
se vislumbra no caso em testilha a ocorrência da prescrição. Assevera que demanda foi ajuizada no
dia  07/12/2011  e,  embora  o  vencimento  inicial  do  contrato  fosse  para  31/08/2006,  ocorreram
prorrogações sucessivas, inclusive, neste período o apelado utilizou o crédito oferecido até julho de
2008, época em que tornou-se inadimplente. Sendo assim, o prazo prescricional deve ser contado da
da data em que se tornou inadimplente, logo, até julho de 2013. Por fim, requer o provimento do seu
recurso apelatório, a fim de que seja julgada procedente a demanda.

Sem contrarrazões (fl. 126).

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  posicionou-se  pelo
provimento  do recurso, uma vez que não ocorreu a prescrição na hipótese (fls.134/138).

É o relatório. 

VOTO.

Consoante relatado, na origem, o magistrado de primeiro grau reconheceu a
prescrição e julgou extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do Código
de Processo Civil. Desse modo, o cerne do presente recurso gira em torno do reconhecimento da
prescrição da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente.

Na demanda ora em exame, o magistrado de primeiro grau entendeu que: 

“Logo, passados 5 (cinco) anos do termo inicial da prescrição ((31/08/2006) e a
distribuição da presente ação (12/12/2011), está prescrita a pretensão do autor”.

De outro lado o recorrente afirma: 

“Percebe-se  que  não  ocorreu  prescrição,  posto  que  o  juízo  a  quo  considerou
equivocadamente  a  data  de  vencimento  informado  na  exordial  para  fins  de
contagem do prazo prescricional, sem entretanto atentar que tal data tratava-se do
vencimento inicialmente pactuado, não se constituindo o fim da realçai jurídica
em 31/08/2006, e sim após julho de 2007, por ser este o mês do vencimento final
do contrato após a renovação automática, conforme atestam de fls. 27/44. 

Levando  em  consideração  que  a  presente  ação  monitória  foi  ajuizada  em
dezembro de 2011, ou seja, em menos de 05 (cinco) anos contados do vencimento
final  (julho  de  2007)  do  contrato,  é  notável  que  improcede  o  argumento  de
prescrição levantado pelo juiz a quo ao extinguir o presente processo.”

Com razão o apelante.

Há de se reconhecer, portanto, que o prazo prescricional não se iniciou com
a assinatura do contrato de abertura de conta corrente, quando sequer existia o empréstimo que
originou  a  dívida  cobrada,  mas  sim  passou  a  fluir  a  partir  da  inadimplência  do  réu,  o  que
materializou a violação ao direito de crédito do autor e resultou no nascimento de sua pretensão, nos
termos do art. 189 do Código Civil.

Nesse contexto, tem-se que a propositura desta ação monitória na data de
07/12/2011  ocorreu  dentro  do  lapso  prescricional  de  cinco  anos,  de  sorte  deve  ser  afastada  a
prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral.



Portanto, a sentença deve ser cassada.

Quanto  ao mais,  observo que  a  causa está  apta  para  receber  julgamento
definitivo do mérito. Frise-se que o Tribunal pode apreciar desde logo a lide quando a demanda
estiver em condições de imediato julgamento, com base na teoria da causa madura.

Inicialmente,  destaco  que  os  requisitos  de  admissibilidade  deste  recurso
obedecerão  às  regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
porquanto a irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do novo
CPC. 

Vejamos  o  que  dispõe  o  Enunciado  Administrativo  nº  02  do  Superior
Tribunal de Justiça: 

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista,  com as interpretações dadas,  até então,  pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.” 

Pois bem.

Sendo assim, aplica-se à hipótese a teoria da causa madura consagrada pelo
art. 515, § 3º, do Estatuto Processual Civil de 1973. Nesse giro, valho-me de tal permissivo legal
para adentrar o mérito da causa e decidir o litígio.

Com efeito, assim dispõe o art. 1.102-A do CPC/73:

“Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretender, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa
fungível ou de determinado bem móvel”. 

Ressalto, ainda, que a Súmula nº 247 da do STJ consolidou o entendimento
de que "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de
débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

Analisando o que dos autos consta, verifica-se que em 23/02/2006 as partes
realizaram contrato de abertura de crédito de conta (fls. 09/13), que foi devidamente assinado pelo
apelado,  em que ficou aprovada a  obtenção de  limite  de crédito,  com vencimento  inicial  para
31/08/2006.

A cláusula segunda do contrato em questão (fl. 111), por sua vez, prevê a
sua prorrogação automática e sucessiva da avença. Do cotejo dos autos, infere-se que o apelado não
formalizou  nenhum  pedido  de  encerramento  da  conta  corrente  pessoa  física,  razão  pela  qual
estavam em vigência todas as cláusulas pactuadas.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  MONITÓRIA  -  ABERTURA  DE  CRÉDITO  EM
CONTA CORRENTE - INADIMPLÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- INOCORRÊNCIA.
1. Existindo cláusula de renovação automática do contrato de abertura de
crédito em conta corrente e praticando os devedores atos que implicam na



manutenção  do  ajuste,  o  termo  inicial  para  contagem  do  prazo
prescricional  para  recebimento  da  dívida,  no  caso,  é  a  data  da  última
movimentação financeira provada nos autos.
2. Deu-se provimento ao apelo do autor.
(TJES.  Acórdão  n.839186,  20130111807956APC,  Relator:  SÉRGIO
ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 165);

PROCESSUAL  CIVIL.  MONITÓRIA.  PRAZO  PRESCRICIONAL.
QUINQUENAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE.  DEMONSTRATIVO  DE  DÉBITO.  PROVA  ESCRITA  SEM
EFICÁCIA  DE  TÍTULO  EXECUTIVO.  AUSÊNCIA  DE  CERTEZA,
LIQUIDEZ  E  EXIGIBILIDADE DO  TÍTULO.  REJEITADA.  SENTENÇA
MANTIDA.
1.  Não  encontra  amparo  a  prejudicial  de  mérito  da  prescrição,  sob  a
alegação de que a origem do débito se deu na data do contrato de abertura
de crédito, eis que, na hipótese, para cômputo da prescrição considera-se
iniciado  o  prazo  na  data  em  que  ocorreram  as  últimas  movimentações
financeiras.
2. Para a propositura da ação monitória não é exigência legal a juntada de
título líquido, certo e exigível.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES.  Acórdão  n.802164,  20090610155837APC,  Relator:  SEBASTIÃO
COELHO,  Revisor:  GISLENE  PINHEIRO,  5ª  Turma  Cível,  Data  de
Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 22/07/2014. Pág.: 132)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  CONTRATO  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO  EM  CONTA-CORRENTE.  PRESCRIÇÃO.  TERMO  INICIAL.
DEMONSTRATIVO  DE  DÉBITO.  SÚMULA  Nº  247  DO  STJ.  VALIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  1-  A pretensão de  cobrança  de
dívida fundada em instrumento particular de abertura crédito em conta-corrente
sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, inc. I, CC), cujo
termo inicial é a data a data da última movimentação operada pelo devedor (ou
em  seu  benefício)  na  conta-corrente;  2-  O  contrato  de  abertura  de  crédito  é
documento  apto  a  instruir  a  ação  monitória,  desde  que  acompanhado  de
demonstrativo de débito (Súm. 247, STJ); 3- Incomportável, em sede recursal, a
discussão sobre matéria não aventada na 1ª Instância, que não norteou a sentença
recorrida, seja em razão de estar preclusa, ou pelo desrespeito ao princípio do
contraditório.  APELAÇÃO  CÍVEL  PARCIALMENTE  CONHECIDA  E
DESPROVIDA. (TJGO; AC 0448196-05.2010.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara
Cível; Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; DJGO 22/08/2016; Pág. 232).

PROCESSO CIVIL.  MONITÓRIA.  CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
EM  CONTA  CORRENTE.  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  REJEITADA.
SENTENÇA  MANTIDA.  1.  Tratando-se  de  contrato  bancário  por  prazo
indeterminado, o prazo prescricional para a propositura de demanda monitória
não deve ser computado a partir da data contratada, mas sim da data em que ficou
configurado o débito objeto da demanda. 2. Não prospera o argumento de que a
atitude unilateral do banco não deve redundar em obrigação de restituir qualquer
parcela advinda do procedimento, tem em vista a anuência do devedor, bem como
a  utilização  dos  referidos  valores  disponibilizados  pelo  banco.  3.  Recurso
conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2015.01.1.131616-8; Ac. 100.1669; Sexta
Turma  Cível;  Rel.  Des.  Carlos  Divino  Vieira  Rodrigues;  Julg.  22/02/2017;
DJDFTE 15/03/2017) 



Ademais,  os  extratos  trazidos  pelo  banco  autor  às  fls.  14/45  mostram a
evolução da  dívida  cobrada,  indicando com clareza  o  importe  financiado,  o  valor  e  a  data  de
vencimento das prestações mensais, o saldo devedor atualizado mês a mês e a taxa mensal de juros.
Constam,  também,  os  índices  dos  encargos  moratórios  (juros  de  mora  e  correção  monetária)
incidentes sobre o débito em aberto no período de inadimplência.

Por sua vez, na peça contestatória apresentada por defensor público (fl. 90),
não foram impugnados os cálculos apresentados pelo banco, limitando-se a defesa em afirmar que o
promovido pagará ou renegociará o débito.

Desta  feita,  as  planilhas  de  evolução  do  débito  mantêm sua  higidez,  de
modo que, acompanhadas do contrato de abertura de conta corrente (fl. 09/13) e dos extratos da
conta (fls. 16/45), erguem-se à condição de prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a
ensejarem a formulação de juízo de procedência do pedido inaugural.

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  à  apelação  do  banco  para
CASSAR a r. sentença hostilizada e, com lastro no art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil de
1973 e  JULGO PROCEDENTE  o pedido inicial para constituir em título executivo judicial o
mandado de pagamento no valor de R$ 13.542,01 (treze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e
um centavo), com a incidência de juros de mora e de correção monetária a contar do vencimento de
cada parcela.

Honorários  pelo  apelado,  tendo  em  vista  a  inversão  da  sucumbência,
observando-se, contudo, a ressalva da Lei nº 1.050/60 vigente á época da interposição do apelo.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.
Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque.

Presente ao julgamento a Exma. Srª. Drª. Ana Cândida Espínola, Promotora
de Justiça Convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado





ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 00008022-95.2011.815.0911 — Comarca de Serra Branca

RELATÓRIO 

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco do Nordeste do Brasil
S/A  em face da sentença do Juízo da Comarca Serra Branca que, nos autos da “Ação Monitória”,
reconheceu a prescrição da pretensão pleiteada, julgando a demanda com resolução de mérito nos
termos do art.269, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz o banco que o juízo monocrático incorreu em erro, haja vista que não
se vislumbra no caso em testilha a ocorrência da prescrição. Assevera que demanda foi ajuizada no
dia  07/12/2011  e,  embora  o  vencimento  inicial  do  contrato  fosse  para  31/08/2006,  ocorreram
prorrogações sucessivas, inclusive, neste período o apelado utilizou o crédito oferecido até julho de
2008, época em que tornou-se inadimplente. Sendo assim, o prazo prescricional deve ser contado da
da data em que se tornou inadimplente, logo, até julho de 2013. Por fim, requer o provimento do seu
recurso apelatório, a fim de que seja julgada procedente a demanda.

Sem contrarrazões (fl. 126).

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  posicionou-se  pelo
provimento  do recurso, uma vez que não ocorreu a prescrição na hipótese (fls.134/138).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 19 de abril de 2017.

Des.Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 


