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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001697-38.2015.815.0131.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : João Mendes Pedroza e Maria Israilda Mendes Pedroza.
Advogados : Arlan Martins do Nascimento (OAB/PB nº 7.751) e José 

  Jorcelan Augusto Maciel (OAB/PB nº 6.692).
Apelado : Banco do Nordeste do Brasil S/A.
Advogado : Rebecca Zavaris de Moura (OAB/PB nº 13.773).

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMISSIBILIDADE.
APELAÇÃO.  MERA REMISSÃO  A TÓPICOS
DA  PETIÇÃO  INICIAL.  IMPOSSIBILIDADE
DE  CONHECIMENTO.  DESRESPEITO  À
MÍNIMA  REGULARIDADE  FORMAL  DO
RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL.

-  Para  que  o  Tribunal  possa  apreciar  as  razões  do
inconformismo  do  apelante,  ainda  que  sejam
essencialmente  as  mesmas  tecidas  desde  a  fase
instrutória da demanda, é imprescindível que elabore
um mínimo raciocínio causal em que se verifique o
porquê de considerar equivocada a sentença.

-  Não  se  pode  relegar  a  mínima  formalidade  da
interposição  recursal  para  se  chegar  ao  ponto  de,
eventualmente, ser admitida uma apelação mediante
uma simples folha de rosto,  em que o apelante tão
somente  afirme  que  “reitera  os  exatos  termos  da
inicial ou da contestação ou mesmo de algum de seus
tópicos”.  Caso  persista  esse  entendimento  de
admissibilidade, chegar-se-á ao ponto de ser admitida
apenas a manifestação de que não foi de seu agrado a
sentença,  sem apresentar  quaisquer  argumentos  que
rebatam os respectivos fundamentos.

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE
CHEQUE  ESPECIAL.  DEMANDA AJUIZADA
COM  DEMONSTRATIVO  CLARO  E
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PORMENORIZADO  DO  CRÉDITO.
NATUREZA  EXECUTIVA  DO  TÍTULO
APRESENTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.

- Uma vez observada a apresentação de demonstrativo
claro  e  pormenorizado  do  crédito,  o  contrato  de
particular  de  composição  e  confissão  de  dívidas,
acrescido  dos  instrumentos  de  renegociação
posteriores,  reveste-se  de  natureza  executiva,  não
incidindo a aplicação do teor das Súmulas nº 233 e
258,  mas sim a de nº  300 do Superior  Tribunal  de
Justiça  (“O  instrumento  de  confissão  de  dívida,
ainda  que  originário  de  contrato  de  abertura  de
crédito, constitui título executivo extrajudicial”).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em
conhecer parcialmente o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto
do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  João  Mendes
Pedroza  e Maria  Israilda  Mendes  Pedroza contra  sentença  (fls.  76/78)
proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Cajazeiras que, nos autos dos Embargos à
Execução” apresentados em face da ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, rejeitou os pedidos iniciais.

Na peça inicial,  relataram que a instituição financeira propôs
execução  de  título  extrajudicial  em  face  dos  embargantes  e  de  outros
coobrigados, buscando o recebimento de R$ 42.029,65 (quarenta e dois mil,
vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). 

Destacaram  que  a  demanda  executiva  foi  fundamentada  em
contrato  particular  de  composição  e  confissão  de  dívida,  com  vencimento
previsto para 29/04/2013, no valor de R$ 22.025,76 (vinte e dois mil, vinte e
cinco reais e setenta e seis centavos). Enfatizaram que tal dívida foi objeto de
renegociação em 28/06/2012 e 02/05/2013, prorrogando-se o vencimento para
28/05/2016.  Aduziram,  ainda,  que,  no  feito  executivo,  foi  afirmado  pelo
exequente a ocorrência de antecipação das dívidas, ante a inadimplência dos
devedores.

Alegam a preliminar de ilegitimidade passiva de Maria Israilda
Mendes Pedroza, fiadora do contrato executado, que defende incidir a regra do
benefício de ordem, apenas podendo ser buscados os bens do fiador quando
esgotadas as buscas pelo do devedor principal.

Sustentaram a nulidade da execução, sob o argumento de que o
contrato  de  crédito rotativo não faz  parte  do rol  taxativo  legal.  Aduzem a
abusividade das cobranças decorrentes do crédito rotativo de cheque especial,
afirmando que pleiteariam ao juízo a quo a apresentação do extrato analítico
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do respectivo contrato. Enalteceram que o contrato executado  “nada mais é
do  que  típico  contrato  em substituição  de  abertura  de  crédito  em conta-
corrente  (cheque  especial)  ao  qual  foi,  tão  somente,  atribuída  outra
denominação pelo credor”. Indicaram a existência de excesso de execução,
ressaltando,  porém,  que  apenas  o  extrato  analítico  poderá  confirmar  tal
situação.

Afirmaram,  ainda,  a  existência  de  erro  na  imputação  da
correção monetária e juros de mora, que deveriam incidir a partir da citação da
demanda judicial,  e não do vencimento das parcelas. Ao final, pleitearam o
acolhimento  dos  embargos,  reconhecendo  extinta  a  execução  pela  falta  de
apresentação de título executiva, reconhecendo a nulidade do feito executivo,
o excesso de execução ou a sua cumulação indevida.

Resposta  apresentada  pela  instituição  financeira  (fls.  33/65),
alegando a preliminar de ausência de juntada de cópias das peças processuais
relevantes da execução. Sustenta a necessidade de rejeição liminar da alegação
de excesso de execução, posto que não foram apresentadas as memórias de
cálculos,  sendo  impossível  a  impugnação  genérica  em  sede  de  embargos.
Defende a exigibilidade, liquidez e certeza do título, que se trata de contrato
particular de composição e confissão de dívidas, incidindo a Súmula nº 300 do
Superior Tribunal de Justiça. 

Aduz  a  legalidade  dos  encargos  pactuados  e  a  legitimidade
passiva  da  fiadora,  que  renunciou  expressamente  ao  benefício  de  ordem.
Pontua, ainda, a regularidade do demonstrativo de débito e a desnecessidade
de perícia  contábil,  bem como a impossibilidade  de exibição incidental  de
documentos, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

Sobreveio, então, sentença de rejeição (fls. 76/78), condenando
os  embargantes  em  custas  e  honorários  advocatícios  de  15%  (quinze  por
cento) sobre o valor do débito, reconhecendo que o contrato de confissão de
dívida  e  os  documentos  do  exequente  descreveram  minuciosamente  as
principais  obrigações  do  contrato  originário,  bem  como  enfatizando  o
instrumento  de  confissão  de  dívida  como  documento  idôneo,  afastando  o
benefício  de  ordem  por  expressa  renúncia  contratual,  asseverando  que  os
índices de juros contratuais estavam abaixo da média do mercado e, por fim,
atestando  a  cobrança  tão  somente  da  comissão  de  permanência  desde  o
vencimento (mora ex re).

Inconformados,  os  demandantes  interpuseram  Apelação  (fls.
81/85),  defendendo  não  haver  título  executivo,  posto  que  “o  contrato
executado que lastrou a execução nada mais é do que típico contrato em
substituição de  abertura  de  crédito  em conta-corrente  (cheque especial)”,
concluindo pela incidência da Súmula nº 233 do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, fazem remissão ao tópico “Do Excesso de Execução – Do Excesso
de Cobrança – Dos Juros de Mora – inclusive a decisões jurisprudenciais a
eles fundamentam”. Ao final, pugnam pelo provimento do apelo e reforma da
sentença.

Contrarrazões  apresentadas,  pleiteando  a  manutenção  da
sentença e desprovimento do recurso.
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O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
104/107).

Tendo  em  vista  a  possibilidade  de  conhecimento  parcial  do
apelo,  foram  os  apelantes  intimados  para  manifestação,  tendo,  porém,
permanecido inertes (fls. 111).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 

- Do Juízo de Admissibilidade

Para  que  o  mérito  da  demanda  possa  ser  analisado,  o
magistrado deve,  preliminarmente,  averiguar  os  requisitos  processuais  e  as
condições  da  ação,  os  quais  são  comumente  chamados  de  pressupostos
processuais  de  admissibilidade  do  julgamento  de  mérito,  seja  quando  da
propositura da inicial, seja em sede recursal.

Uma vez  interposto um recurso,  deve-se,  assim,  observar  os
seus  aspectos  formais,  para  só  então,  quando constatada  a  regularidade  da
forma, adentrar-se na análise meritória das impugnações feitas pelo recorrente.

De acordo com clássica lição doutrinária,  os pressupostos de
admissibilidade recursal dividem-se em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os
primeiros,  encontram-se  requisitos  como  o  cabimento,  a  legitimidade,  o
interesse na irresignação e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do
poder de recorrer. 

Em  meio  aos  pressupostos  extrínsecos,  tradicionalmente  se
observa a exigência da tempestividade, do preparo e da regularidade formal.
Esta é aferida pela própria fundamentação e pelo pedido do manejo recursal,
verificando-se,  aqui,  a  necessária  presença  do  princípio  da  dialeticidade,  o
qual  exige  que,  nas  razões  do  apelo,  sejam  atacados  especificamente  os
fundamentos da decisão impugnada.

Pois  bem,  como  relatado,  na  petição  inicial  os  embargantes
trouxeram diversos argumentos com vistas, primeiramente, a excluir do polo
passivo  Maria  Israilda  Mendes  Pedroza,  ao  reconhecimento  da
inexequibilidade do título apresentado, afirmando, genericamente, a existência
de excesso de execução, com base na abusividade de cláusulas contratuais e
equívoco no cálculo da correção monetária e juros de mora.
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Enfrentando especificamente cada alegação apresentada pelos
demandantes, o juízo sentenciante rejeitou os embargos,  reconhecendo que o
contrato de confissão de dívida e os documentos do exequente descreveram
minuciosamente as principais obrigações do contrato originário,  bem como
enfatizando o instrumento de confissão de dívida como documento idôneo,
afastando o benefício de ordem por expressa renúncia contratual, asseverando
que os índices de juros contratuais estavam abaixo da média do mercado e, por
fim, atestando a cobrança tão somente da comissão de permanência desde o
vencimento (mora ex re).

A  seu  turno,  interpondo  Apelação,  os  embargantes  se
restringiram a impugnar, em breve arrazoado, a natureza executiva do contrato
particular apresentado, finalizando com o seguinte parágrafo:

“No  mais,  os  recorrentes  aproveitam  visando  a
celeridade processual para reiterar os exatos termos
e  fundamentos  dos  itens  descritos  nos  embargos
como  ‘DO  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO  –  DO
EXCESSO  DE  COBRANÇA  –  DOS  JUROS  DE
MORA’ – inclusive a decisões jurisprudenciais a eles
fundamentam”. (fls. 85).

De  acordo  com  o  que  se  infere  dos  autos,  vislumbra-se
claramente que a conduta de “inconformismo” da sentença apresentada pelos
embargante, no tocante à pretensão remissão de parte das razões da petição
inicial, não atende ao requisito de regularidade formal do recurso. Isso pelo
simples motivo de não impugnar especificamente os fundamentos da sentença
que rechaçaram seus argumentos iniciais.

Ora, é certo que, para que o Tribunal possa apreciar as razões
do inconformismo do apelante,  ainda que sejam essencialmente as mesmas
tecidas desde a fase instrutória da demanda, é imprescindível que elabore um
mínimo  raciocínio  causal  em  que  se  verifique  o  porquê  de  considerar
equivocada a sentença. 

Não  se  pode  relegar  a  mínima  formalidade  da  interposição
recursal para se chegar ao ponto de, eventualmente, ser admitida uma apelação
mediante uma simples folha de rosto, em que o apelante tão somente afirme
que “reitera os exatos termos da inicial ou da contestação ou mesmo de algum
de seus tópicos”. Caso persista esse entendimento de admissibilidade, chegar-
se-á ao ponto de ser admitida apenas a manifestação de que não foi de seu
agrado  a  sentença,  sem  apresentar  quaisquer  argumentos  que  rebatam  os
respectivos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, asseverando a inadmissibilidade da parte
do  apelo  que  simplesmente  faz  remissão  às  razões  constantes  da  petição
inicial, confiram-se os julgados:

“APELAÇÃO.  Revisional  de  contrato  de
financiamento de veículo. Sentença de improcedência
da  ação  ante  o  reconhecimento  de  inexistência  de
justificativa para o inadimplemento ocorrido. Razões

Apelação Cível nº 0001697-38.2015.815.0131                                                                    5



dissociadas dessa fundamentação. Apelante que faz
remissões  às  razões  constantes  da  petição  inicial.
Inadmissibilidade.  Descumprimento  do  artigo  514,
inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso não
conhecido”. 
(TJSP;  APL  1002470-27.2014.8.26.0606;  Ac.
9954024; Suzano; Décima Sétima Câmara de Direito
Privado;  Rel.  Des.  Irineu  Fava;  Julg.  07/11/2016;
DJESP 21/11/2016)  

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL.  DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  REJEIÇÃO.
MOTIVAÇÃO  FÁTICA  E  JURÍDICA  EXPRESSA.
NÃO  PUBLICAÇÃO  DO  DECISIUM  NO  DJE.
DIREITO FUNDAMENTAL AO CONTRADITÓRIO
E  A  AMPLA  DEFESA.  VIOLAÇÃO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.  CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.  INSTRUMENTO DE MANDATO
ORIGINAL  OU  COM  FIRMA  RECONHECIDA.
FORMALIDADE.  NÃO  EXIGÍVEL.  INTIMAÇÃO
PESSOAL  DAQUELE  QUE  É  OBRIGADO  A
PRESTAR  CONTAS.  DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA  DE  AMPARO  LEGAL.  PUBLICAÇÃO
DO DECISIUM NO DJE. COMPARECIMENTO DO
CAUSÍDICO  AOS  AUTOS.  CUMPRIMENTO  DA
FINALIDADE  DE  CIENTIFICAÇÃO  DAQUELE
QUE  É  OBRIGADO  A  PRESTAR  CONTAS.
PRINCÍPIO  DA  INSTRUMENTALIDADE.
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELA PARTE RÉ.
EXTEMPORANEIDADE. NÃO JULGAMENTO DAS
CONTAS  TRAZIDAS  PELO  AUTOR.  ERRO  IN
PROCEDENDO. INTELIGÊNCIA DO ART.  915,  §
3º,  PARTE  FINAL,  C/C  §  2º,  PARTE FINAL,  DO
CPC.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA. 
1.  A  motivação  fática  e  jurídica  do  apelo  deve
constar expressamente das razões do recurso que são
apresentados ao tribunal, sob pena de indeferimento
liminar do seu processamento pelo juízo a quo ou
não-conhecimento da apelação pelo juízo ad quem.
Trata-se, portanto, de elemento formal indispensável
à  admissibilidade  do  recurso,  que  não  pode  ser
substituído  por  simples  remissões  às  razões
constantes da petição inicial, contestação ou outra
peça processual.  Sem saber exatamente por que o
recorrente se inconforma com a sentença proferida,
não é possível ao tribunal apreciar a correção ou
justiça  da  decisão  atacada,  de  sorte  que  o  não-
conhecimento nesses casos é o rigor (a motivação
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está para o recurso como a causa pretendi para a
inicial ou como o fundamento para a sentença). (...)
(In  Código  de  Processo  Civil  interpretado:  Artigo
por  artigo,  parágrafo  por  parágrafo:  Leis
processuais civis extravagantes anotadas, Manole, 2ª
ED.  ;  págs.  929/930.).  Preliminar  de  não
conhecimento da apelação rejeitada.
(…)”. 
(TJDF;  APC  2014.01.1.050518-3;  Ac.  989.364;
Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo
Mendes; Julg. 14/12/2016; DJDFTE 27/01/2017).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO A
CABO.  CLASSIFICAÇÃO.  PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. MERA REMISSÃO À PETIÇÃO
INICIAL.  ACOLHIDA.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO. Para que o recurso seja conhecido, é
necessário que a parte exponha em quais pontos a
sentença  ou  decisão  apresenta  equívocos,  e  os
fundamentos para a sua reforma ou anulação, além
do pedido de  reforma;  a  mera remissão à petição
inicial,  sem nenhuma observação ou ressalva,  não
atende aos requisitos do art. 1.010, III e IV, do CPC,
não  podendo  ser  conhecido  o  recurso  nessas
condições”. 
(TJMS;  APL  0826835-23.2016.8.12.0001;  Quarta
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Claudionor  Miguel  Abss
Duarte; DJMS 26/09/2017; Pág. 98).

Esta Corte de Justiça igualmente já consignou:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.  SENTENÇA
QUE  JULGOU  PROCEDENTE  A  PRETENSÃO
AUTORAL.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  PROFERIDA
PELO  JUÍZO  A  QUO.  CÓPIA  LITERAL  DA
CONTESTAÇÃO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE
E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  932,  INCISO  III,  DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 
-  O  princípio  da  dialeticidade,  norteador  da
sistemática processual  atinente aos recursos cíveis,
traduz  a  necessidade  de  que  a  parte,  descontente
com  o  provimento  judicial,  interponha  a  sua
irresignação de maneira crítica, ou seja, discursiva,
sempre construindo uma linha de raciocínio lógica e
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conexa  com  os  motivos  elencados  no  decisório
combatido,  possibilitando  ao  Julgador  o
conhecimento  pleno  das  fronteiras  do
inconformismo.
- Não obstante haver o reconhecimento pela Corte da
Cidadania quanto às hipóteses de mera repetição das
razões  firmadas  em  outras  peças  dispostas  no
encarte processual,  tal  constatação não implica na
cópia,  literal  e  integral,  da  exordial  ou,  como  na
conjuntura em pauta, da contestação, que, nesta fase
processual,  foi  redesignada como sendo  ‘Apelação
Cível’.
- Utilizando-se no caso em disceptação do brocardo
latim ‘Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo’,
cuja  tradução  remete  à  seguinte  expressão  ‘onde
existe a mesma razão, aplica-se o mesmo dispositivo
legal’, se a decisão judicial não pode ser proferida
por  remissão,  sob  pena  de  ser  considerada  como
expressamente  não  fundamentada,  igual  intelecto
merece ser empregado na hipótese de a apelação ser
interposta  pela  parte  por  remissão  (com  cópia
integral da contestação, por exemplo).
(…)”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00709783420148152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em
21-11-2017).

Assim  sendo,  considerando  a  mera  remissão  a  tópicos  da
petição inicial, sem um mínimo de correlação expressa nas razões recursais em
face  dos  fundamentos  da  sentença,  NÃO  CONHEÇO dos  argumentos
referidos aos tópicos “DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – DO EXCESSO DE
COBRANÇA –  DOS  JUROS  DE  MORA”.  De  outro  lado,  CONHEÇO
PARCIALMENTE do Recurso Apelatório, para apreciar a argumentação da
natureza executiva do título objeto da execução em primeiro grau.

- Do Juízo de Mérito

Conforme se infere dos autos, a execução de primeiro grau tem
por objeto o Contrato Particular de Composição e Confissão de Dívidas. Os
embargantes  sustentam  não  se  tratar  de  título  executivo,  uma  vez  que
espelham contrato de cheque especial em conta-corrente.

O juízo sentenciante, por sua vez, rechaçou o argumento sob o
fundamento de incidência da súmula nº 300 do superior tribunal de justiça (“o
instrumento  de  confissão  de  dívida,  ainda  que  originário  de  contrato  de
abertura  de  crédito,  constitui  título  executivo  extrajudicial”).  Eis  a
fundamentação do magistrado de primeiro grau:

“Consta  do  processo  de  execução  em  apenso,  os
contratos  originais  de  confissão  de  dívida
devidamente assinados por duas testemunhas (fls. 8-
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23). As cópias constantes dos presentes autos, apesar
de  não  estarem  firmadas  pelas  testemunhas,  não
infirmam  a  liquidez  e  exequibilidade  do  contrato
original em que se baseia o processo de execução”
(fls. 76v).

Diante desse cenário, bem como considerando a discriminação
pormenorizada  dos  cálculos  apresentados  pela  instituição  financeira
exequente,  não  há  maiores  delongas  para  se  concluir  pela  liquidez  e
exigibilidade do contrato de confissão de dívida assinado pelos executados,
revestindo-se  de  caráter  executivo,  consoante  entendimento  há  tempos
consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, confiram-se os julgados:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  ALEGADA
VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC/73.  NÃO
OCORRÊNCIA.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  CONVERSÃO  AUTOMÁTICA
DE  ARRESTO  EM  PENHORA.  FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.487, § 1º, DO
CC/2002. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
CAPAZ  DE  INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DO
ARESTO  RECORRIDO.  DEFICIÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA  284/STF.
CONTRATO  DE  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA.
EXEQUIBILIDADE.  SÚMULA  300/STJ.
CONSTITUIÇÃO  EM  MORA.  DESNECESSIDADE
DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. ALEGADA OFENSA
AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NA
EXECUÇÃO (ART. 620 DO CPC/1973). REEXAME
DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA
7/STJ.  NEGATIVA  DE  PROVIMENTO  AO
RECURSO.
(…)
4. A orientação jurisprudencial desta Corte é a de
que  o  contrato  de  confissão  de  dívida,  ainda  que
oriundo  de  outros  instrumentos  contratuais,
constitui,  por  si  só,  título  hábil  para  autorizar  a
cobrança  pela  via  executiva.  Este  entendimento,
inclusive, propiciou a edição da Súmula 300/STJ (‘O
instrumento  de  confissão  de  dívida,  ainda  que
originário  de  contrato  de  abertura  de  crédito,
constitui título executivo’).
(…)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ,  AgInt  no  REsp  1042724/SP,  Rel.  Ministro
RAUL ARAÚJO,  QUARTA TURMA,  julgado  em
12/09/2017, DJe 02/10/2017).
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“EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CONTRATOS
BANCÁRIOS.  RENEGOCIAÇÃO  DE  DÍVIDA.
TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO DE CONTRATOS
FINDOS.  CDC.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO.  TABELA  PRICE.
MORA. 
1.  No  julgamento  do  RESP  nº  1.291.575/PR,
submetido  ao  rito  previsto  pelo  artigo  543-C  do
Código  de  Processo  Civil,  a  Segunda  Seção  do
Superior Tribunal de Justiça decidiu que A Cédula
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza,  circunstância  que  autoriza  sua  emissão
para  documentar  a  abertura  de  crédito  em conta
corrente,  nas  modalidades  de  crédito  rotativo  ou
cheque  especial.  O  título  de  crédito  deve  vir
acompanhado  de  claro  demonstrativo  acerca  dos
valores  utilizados pelo  cliente,  trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências
que  o  credor  deverá  cumprir,  de  modo  a  conferir
liquidez  e  exequibilidade  à  Cédula  (art.  28,  §  2º,
incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 
2.  Se  os  documentos  que  instruem  a  inicial  da
execução são suficientemente claros quanto ao valor
do  débito  principal,  aos  encargos  aplicáveis  e  à
evolução do débito que resultou no valor executado,
estão preenchidos os requisitos de liquidez e certeza
do título previsto no art. 28 da Lei nº 10.931/04. 3. A
teor  da  Súmula  nº  300  do  STJ  o  instrumento  de
renegociação  de  dívida  é  titulo  hábil  a  aparelhar
execução  e  possuindo  força  executiva.  Os
documentos  acostados  comprovam  a  existência  da
relação  jurídica  e  indicam  discriminadamente  o
valor do débito. (…)”. 
(TRF  4ª  R.;  AC  5000320-62.2010.4.04.7211;  SC;
Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Luís Alberto d'Azevedo
Aurvalle; Julg. 13/12/2017; DEJF 15/12/2017).

Logo,  uma  vez  observada  a  apresentação  de  demonstrativo
claro e pormenorizado do crédito, o contrato de particular de composição e
confissão de dívidas, acrescido dos instrumentos de renegociação posteriores,
reveste-se  de  natureza  executiva,  não  incidindo  a  aplicação  do  teor  das
Súmulas nº 233 e 258, mas sim a de nº 300 do Superior Tribunal de Justiça.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto,  CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso  Apelatório,  NEGANDO-LHE PROVIMENTO,  mantendo  a
sentença em todos os seus termos.

Em  decorrência  do  resultado  do  julgamento,  MAJORO os
honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado
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do débito, em conformidade com o art. 85, §11, do Código de Processo Civil
de 2015.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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