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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0126338-22.2012.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Francisco Eduardo de Lemos Nunes Rego - Adv.: Adalberto 
Marques de Almeida Lima.  

Apelado: Banco Citibank S/A – Adv.: Celson Marcon. 

EMENTA:  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL.  CONTRATO  DE  MÚTUO 
BANCÁRIO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE  ILIQUIDEZ  DO  TÍTULO  PARA 
PROPOSITURA DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE 
REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO.  APELO.  TÍTULO  HÁBIL  A 
ENSEJAR  A  EXECUÇÃO.  DOCUMENTO 
PARTICULAR  ASSINADO  PELO  DEVEDOR  E  POR 
DUAS  TESTEMUNHAS  ACOMPANHADO  DE 
ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 
585,  II,  DO  CPC.   ESTIPULAÇÃO  DE  VALOR 
CERTO,  COM  CRITÉRIOS  DE  ATUALIZAÇÃO  E 
ENCARGOS  PREVIAMENTE  ESTABELECIDOS. 
CERTEZA E LIQUIDEZ PRESENTES. MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 
-  A liquidez e certeza dos títulos executivos,  
representados  por  contratos  de  mútuo 
financeiro, são requisitos que não envolvem 
o  lastro  dos  recursos  repassados  pela 
instituição  financeira,  mas  atributos  do 
próprio  contrato,  aferível  por  meio  das 
cláusulas nele inseridas.
Não  há  iliquidez  quando  os  valores  podem 
ser  determináveis  por  meros  cálculos 
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aritméticos.  Assim,  se  do  título  extraem-se 
todos os elementos, faltando apenas definir a 
quantidade,  não  se  pode  dizer  que  ele  é 
ilíquido.
(STJ  -  REsp  1059913/SP,  Rel.  Ministro  JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar 
provimento ao apelo.

Relatório

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Francisco 
Eduardo  de  Lemos  Nunes  Rego,  contra  a  sentença  de  fls.  14/16, 
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, que rejeitou 
os  Embargos  à  Execução  opostos  pelo  Apelante  em  face  do  Banco 
Citibank S/A, ora Apelado, por entender que o contrato de empréstimo 
pessoal acompanhado de atualização do crédito se configura título certo, 
líquido e exigível que possibilita o manejo da execução. 

Inconformado,  nas  razões  recursais,  fls.  17/23, 
sustenta o apelante que o título em comento não se reveste de certeza e 
liquidez  capaz  de  possibilitar  o  manejo  da  execução,  pugnando que  a 
sentença seja reformada para extinguir a execução. 

Contrarrazões às fls. 25/29, pugnando pela manutenção 
da sentença e desprovimento do recurso. 

Instada a se pronunciar a Procuradoria de Justiça, fls. 
36/37,  não  emitiu  parecer  sobre  o  mérito  da  demanda,  haja  vista 
ausência de interesse público. 

É o que importa relatar.  
 

VOTO
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O cerne da questão se constitui em se saber se o título 
executivo extrajudicial encartado nos autos da execução pode servir como 
título hábil revestido de certeza e liquidez ao ponto de possibilitar o pleito 
pela via executiva. 

Pois  bem,  compulsando os  autos  da  execução,  vê-se 
que a mesma se pautou em um contrato de empréstimo bancário assinado 
pelas  partes  e  duas  testemunhas,  além  de  vir  acompanhado  de 
demonstrativo de atualização da dívida, conforme fls. 07/13.  

Dessa forma, o art. 585 prevê que: 

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

II - a escritura pública ou outro documento público 
assinado pelo devedor;  o documento particular 
assinado  pelo  devedor  e  por  duas 
testemunhas;  o  instrumento  de  transação 
referendado  pelo  Ministério  Público,  pela 
Defensoria  Pública  ou  pelos  advogados  dos 
transatores;(Redação dada pela Lei nº 8.953, de 
13.12.1994)

Assim, além de se enquadrar em algumas das figuras 
predispostas nos incisos do art. 585 do CPC,  para adquirir força executiva 
é necessário que o documento (representativo da dívida ou obrigação) 
ainda apresente as características de certeza e  liquidez (como exigido 
pelo art.  586),  que para tanto,  deve-se aferir  no contrato  se a dívida 
principal possa ser liquidada por meros cálculos aritméticos, como no caso 
em apreço. 

Observe-se que, às fls. 07, encontra-se todas as taxas 
aplicáveis ao caso, além de planilha apurando-se o montante da dívida. 

Sendo assim, resta claro que,  existe a estipulação de 
valor  certo,  com  critérios  de  atualização  e  encargos  previamente 
estabelecidos,  assinado  pelo  consumido  e  duas  testemunhas,  se 
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revestindo o título de exigibilidade. 

Nesse  sentido,  temos  a  jurisprudência  do  Superior 
Tribunal de Justiça que corrobora com tal entendimento, veja-se: 

 AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V e VII, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO QUE 
ATACA  OS  FUNDAMENTOS  DO  JULGADO 
RESCINDENDO. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO 
DE LEI. NÃO-DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTO CUJA 
EXISTÊNCIA  ERA  IGNORADA.  NÃO-
COMPROVAÇÃO OPORTUNA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 
firmou  entendimento  de  que  recurso  especial 
interposto em sede de ação rescisória deve cingir-
se ao exame de eventual afronta aos pressupostos 
dessa  ação,  e  não  aos  fundamentos  do  julgado 
rescindendo.
2. A liquidez e certeza dos títulos executivos, 
representados  por  contratos  de  mútuo 
financeiro, são requisitos que não envolvem 
o  lastro  dos  recursos  repassados  pela 
instituição  financeira,  mas  atributos  do 
próprio  contrato,  aferível  por  meio  das 
cláusulas nele inseridas.
Não há iliquidez quando os valores podem ser 
determináveis  por  meros  cálculos 
aritméticos.  Assim,  se  do  título  extraem-se 
todos os elementos, faltando apenas definir a 
quantidade,  não  se  pode  dizer  que  ele  é 
ilíquido.
3.  A  Resolução  63  do  Banco  Central  do  Brasil 
estabeleceu  obrigações  que  as  instituições 
financeiras  interessadas  em  operar  com  capital 
estrangeiro deveriam cumprir na internalização do 
capital  alienígena  e  autorizou  essas  entidades  a 
repassar os recursos captados a nacionais sob a 
forma  de  empréstimos  (mútuos  bancários). 
Contudo,  tal  norma,  com  exceção  da  paridade 
cambial, não estabeleceu nenhuma obrigação em 
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relação  àquele  que  toma  empréstimo  de 
instituição  financeira  e  muito  menos  indicou 
quaisquer  critérios  para  formação  de  título 
executivo, atribuição de competência legislativa.
4. A propositura da ação rescisória com base no 
inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil 
não aproveita  ao  autor  se  a  sua juntada vier  a 
confirmar decisão que lhe seja desfavorável.
5. Recurso especial não-conhecido.
(REsp 1059913/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
25/11/2008, DJe 26/02/2009). 

No  mesmo  sentido,  pelo  Tribunal  de  Justiça  do 
Paraná: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
CONTRATO  BANCÁRIO.  MÚTUO.  INVERSÃO  DO 
ÔNUS  DA  PROVA.  IRRELEVÂNCIA. 
CONTROVÉRSIAS DE FATO. SOLUÇÃO. NULIDADE 
DA  EXECUÇÃO.  AFASTAMENTO.  CONTRATO  DE 
MÚTUO.  CERTEZA.  LIQUIDEZ. 
EXIGIBILIDADE. PRESENÇA.  JUROS 
REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO. CONTRATO DE 
PARCELAS  FIXAS.  VALOR  DAS  PRESTAÇÕES. 
CÁLCULO.  FASE  PRÉ-  CONTRATUAL.  PROPOSTA. 
ACEITAÇÃO. BOA- FÉ.  1.  A inversão do ônus da 
prova é irrelevante para o julgamento da causa se 
as  questões  fáticas  controversas  podem  ser 
dirimidas por meio das demais provas constantes 
dos autos. 2. O contrato de mútuo a que tenha 
anuído expressamente o consumidor, em que 
haja  a  estipulação  de  valor  certo,  com 
critérios  de  atualização  e  encargos 
previamente  estabelecidos,  e  que  esteja 
subscrito por duas testemunhas (art. 585, I, 
do  CPC),  é  apto  para  instruir  processo  de 
execução,  pois  preenche  os  requisitos  de 
certeza,  liquidez  e  exigibilidade. 3.  Nos 
contratos  de  empréstimo  em  que  o  consumidor 
aceita  as  parcelas  fixas  pré-estabelecidas  pelo 
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banco não é possível a alteração dos juros ou de 
sua forma de incidência, em função do princípio da 
boa-fé contratual, previsto no art. 422 do Código 
Civil. 4. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-PR 8836944 PR 883694-4 (Acórdão), Relator: 
Luiz  Carlos  Gabardo,  Data  de  Julgamento: 
27/06/2012, 15ª Câmara Cível). 

Dessa  forma,  resta  clara  a  exigibilidade,  liquidez  e 
certeza do título inserto na execução, devendo seguir seu curso regular. 

Ante  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS TERMOS.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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