
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO  
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000626-24.2009.815.0741
Origem : Comarca de Boqueirão
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho 
Agravante : Marconi Leal Eulálio
Advogados : Marconi Leal Eulálio e outro
Agravado : Banco do Brasil S/A
Advogada : Patrícia de Carvalho Cavalcanti

AGRAVO INTERNO.  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E
DANOS,  DANOS  MORAIS  E  PATRIMONIAIS.
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  OCORRÊNCIA.  PEDIDO
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NÃO PRESCRITOS.
APELAÇÃO DO AUTOR. SEGUIMENTO NEGADO.
INSURREIÇÃO.  REITERAÇÃO  DOS
ARGUMENTOS  SUSCITADOS  NO  PREDITO
RECLAMO. PONTOS  DEVIDAMENTE
ENFRENTADOS.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
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insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
as  razões  do  agravo  interno  não  demonstram  o
desacerto do pronunciamento impugnado.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO, fls.  1.235/1.247,
interposto  por  Marconi  Leal  Eulálio contra  decisão  monocrática,  fls.  1.227/1.233,
proferida por esta Relatoria 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, negou seguimento à Apelação interposta.

Reiterando  os  termos  apelatórios,  o  agravante,  em
suas  razões,  sustenta  a  reforma  da  decisão  objurgada,  carreando,  em  suma,  as
mesmas sublevações contidas no apelo, quais sejam, a inocorrência de prescrição, em
razão de se discutir no caderno processual “um  NEGÓCIO JURÍDICO (CONTA-
CORRENTE)  DE  TRATO  CONTÍNUO,  POR  ISSO,  ANTES  DO  SEU
ENCERRAMENTO,  NÃO  SE  INICIA  A  CONTAGEM  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL (ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL)”, fl. 1.238. Por outro quadrante,
aduz, ter tomado conhecimento dos erros havidos em sua conta corrente, quando do
relatório que lhe foi apresentado pelos peritos contadores, sendo, portanto, mais um
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motivo para não se falar em prescrição. Por fim, requer o provimento do agravo.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais  de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito  do  caso, mas  desde  que  preenchidos  os  requisitos  legais,  inobservando,
registre-se, pelo presente reclamo.

Alexandre Freitas Câmara assevera sobre o tema:

(...) O art. 557 do CPC autoriza o relator a proferir
julgamento  de  mérito  do  recurso,  a  ele  negando
provimento liminarmente, toda vez que o mesmo
seja manifestamente improcedente, prejudicado ou
contrário à súmula ou à jurisprudência dominante
do  respectivo  tribunal  ou  de  tribunal  superior.
Permite-se,  pois,  ao  relator  que  profira  decisão
negativa  de  mérito  no  recurso,  toda  vez  que  o
mesmo seja manifestamente improcedente,  isto é,
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quando  se  tratar  de  recurso  a  que,  muito
provavelmente, o órgão colegiado competente para
apreciá-lo  negaria  provimento.”  (In.  Lições  de
Direito Processual Civil, Vol. II, 8ª edição, p. 142).

Então, através desta pretensão recursal, visa o autor
Marconi  Leal  Eulálio  desconstituir  a  decisão  monocrática  desta  relatoria,  fls.
1.227/1.233,   a  qual  não  anuiu  ao  pedido  formulado  nas  razões  recursais  do
agravante, por entender estarem prescritas, a maioria das restituições pleiteadas.

Dessa  forma,  sem  grande  esforço,  o  recurso
apresentado  às  fls.  1.235/1.247,  cuidou,  tão  somente,  de  reiterar  as  justificativas
lançadas no apelatório de fls. 1.157/1.154. No entanto, a similitude na argumentação é
patente, e, para que não remanesça qualquer dúvida a respeito, basta promover o
enfrentamento das peças em referência. 

Por  tais  motivos,  ratifico  os  termos  exarados  na
decisão combatida de fls. 1.227/1.233:

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

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000626-24.2009.815.0741                                                                                                                                                    4



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:
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.
−O  diploma  civil  brasileiro  divide  os  prazos
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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.
−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
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.
−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.
−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.
−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
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lei revogada já deveria ter transcorrido no momento
em que o CC/02 entrou em vigor, em 11 de janeiro de
2003.
−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.
−Recurso  especial  não  provido.  (Resp  1238737/SC,
rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  julg.
08/11/2011).

Logo,  estando  a  decisão  atacada  proferida  em
consonância com a  jurisprudência, é de se concluir pela manutenção do julgado em
sua integralidade. Não havendo outro caminho senão o desprovimento do presente
agravo.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.     

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
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Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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