
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001466-16.2015.815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara Regional de Mangabeira.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Marcus Antônio Catão Torquato.
ADVOGADO: Marcus Aurélio de Holanda Torquato.
AGRAVADO: Banco Santander S.A.
ADVOGADO: Cristiano Jatobá de Almeida e outro.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  ILIQUIDEZ  DO  CONTRATO
EXECUTADO.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.  VALORES,  ENCARGOS  E
PRAZO  DE  VENCIMENTO  PREFIXADOS.  REQUISITOS  PARA
CARACTERIZAÇÃO  COMO  TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.
HIPÓTESE  QUE  NÃO  SE  ENQUADRA  NA  SÚMULA  233  DO  STJ.
DESPROVIMENTO.

O contrato de abertura de crédito fixo, ainda que para cobertura de saldo negativo
decorrente  de  anterior  contrato  de  limite  de  crédito  em  conta  corrente,  é,  em
princípio, título executivo extrajudicial, haja vista que as partes acordaram o valor
líquido  e  certo  efetivamente  devido  no  dia  de  sua  assinatura  e  os  encargos  de
correção  e  remuneração  da  dívida.  Não  se  aplicam,  portanto,  os  entendimentos
sumariados nos enunciados n. 233 e 258, da Súmula desta Corte [...] (STJ. AgRg no
REsp 528388/SC, Quarta Turma. Rel. Min. Maria Isabel Galotti. DJe 21/08/2012).

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  o  presente  Agravo  de
Instrumento  n.º  0001466-16.2015.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravante
Marcus Antônio Catão Torquato e Agravado Banco Santander S.A.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em
negar provimento ao Agravo de Instrumento.

VOTO.

Marcus Antônio Catão Torquato interpôs Agravo de Instrumento contra
a Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Mangabeira, f. 74/76, nos
autos  da  Execução  de  Título  Extrajudicial  em  face  dele  intentada  pelo  Banco
Santander  S.A.,  que  rejeitou  a  Exceção  de  Pré-Executividade  oposta  pelo  ora
Agravante, ao fundamento de que o contrato de empréstimo, com valores, encargos
e  prazo  de  vencimento  prefixados,  satisfaz  os  requisitos  necessários  para  ser
caracterizado  como  título  executivo  extrajudicial  hábil  a  embasar  a  Ação  de
Execução.

Em suas razões, f. 02/14, alegou a suposta iliquidez do contrato de abertura
de crédito, posto que a ficha financeira apresentada pelo Agravado não revela de
forma clara e líquida o seu débito.



Sustentou que inexiste título líquido, certo e exigível, nos termos da Súmula
n.º 233 do STJ, devendo ser declarada a nulidade da execução, porquanto ausentes
os requisitos formais e materiais necessários à sua propositura.

Requereu e teve indeferido o efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugnou
pelo  provimento  do  Recurso  para  que  a  Decisão  Agravada  seja  reformada,
acolhendo  a  Exceção  de  Pré-Executividade  apresentada  na  origem  e,
consequentemente, declarando extinta a execução.

Intimado, f. 88, o Agravado não apresentou Contrarrazões, f. 89.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito recursal, por entender
ausentes os requisitos do art. 178, do CPC/2015, necessários para sua intervenção
obrigatória, f. 82/82v. 

É o Relatório.

O  STJ1 Sumulou2 o  entendimento  de  que,  nos  contratos  de  abertura  de
crédito rotativo ou cheque especial, quando o valor não é certo e depende do fluxo
financeiro mensal, ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação
bancária do cliente, inexiste título hábil a aparelhar o processo de execução, uma
vez que não é possível ao credor criar títulos executivos à revelia do devedor.

O contrato em disceptação, f. 33/50, não se amolda à característica acima,
porquanto sua natureza é de contrato de empréstimo bancário, pactuado com valor
certo,  vencimento  e  encargos  pré-definidos,  não  existindo,  portanto,  qualquer
caráter rotativo que subtraia sua liquidez, estando preenchidos os requisitos exigidos
pelo art. 585, II do CPC/197334, vigente à época (art. 784, do CPC/2015), sendo

1 CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONTRATO  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  ROTATIVO.  TÍTULO
EXECUTIVO.  INEXISTÊNCIA.  SÚMULA  233.  ABERTURA  DE  CRÉDITO  FIXO.  AUSÊNCIA  DE
NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO ANTERIOR.  INCIDÊNCIA  DAS SÚMULAS 5  E  7.  1.  O
contrato de abertura de crédito rotativo (utilizado, no mais das vezes, em sua modalidade "cheque especial") não
consubstancia, em si, uma obrigação assumida pelo consumidor. Ao contrário, incorpora obrigação da instituição
financeira em disponibilizar determinada quantia ao seu cliente, podendo dela utilizar-se ou não. 

 2. O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos
extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução,
podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247. 
3. A ausência de executividade decorre do fato de que, quando da assinatura do pacto pelo consumidor - ocasião
em que a obrigação nasce para a instituição financeira, de disponibilizar determinada quantia ao seu cliente -, não
há dívida líquida e certa, sendo que os valores eventualmente utilizados são documentados unilateralmente pela
própria instituição, sem qualquer participação, muito menos consentimento, do cliente.
4. Inexistindo, pois, certeza e liquidez no próprio instrumento, exigências que não são alcançadas mediante a
complementação unilateral do credor com a apresentação de extratos bancários, porquanto não lhe é dado criar
títulos  executivos  à  revelia  do  devedor,  tem-se  que  o  contrato  de  abertura  de crédito carece,  realmente,  de
exequibilidade.
[...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido (STJ - REsp 800178/SC, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 07/12/2010, DJe 10/12/2010)

2 Súmula n.º 233 – O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-
corrente, não é título executivo.

3 Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (…)
II – a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado
pelo devedor e por duas testemunhas;

4 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO.
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. RENEGOCIAÇÃO. CRÉDITO FIXO. LIQUIDEZ E AUTONOMIA.
EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO ÀS SÚMULAS N. 233 E 258/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
O contrato de abertura  de crédito fixo,  ainda que para  cobertura  de saldo negativo  decorrente  de anterior



título executivo extrajudicial.

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator

contrato de limite de crédito em conta corrente, é, em princípio, título executivo extrajudicial, haja vista que as
partes acordaram o valor líquido e certo efetivamente devido no dia de sua assinatura e os encargos de correção
e remuneração da dívida. Não se aplicam, portanto, os entendimentos sumariados nos enunciados n. 233 e 258,
da Súmula desta Corte.  2.  Agravo regimental a que se dá provimento. (STJ. AgRg no REsp 528388 /  SC,
Quarta Turma. Rel. Min. Maria Isabel Galotti. DJe 21/08/2012)


