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APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA
DE  CRÉDITO  BANCÁRIO.  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.  EXCESSO.  AUSÊNCIA  DE
CONFIGURAÇÃO.  PRESUNÇÃO  DE  CERTEZA,
LIQUIDEZ  E  EXIGIBILIDADE  NÃO  ILIDIDA.
NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DO  VALOR
EXORBITANTE.  IMPOSIÇÃO DO ART.  739-A,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA ATINENTE À AÇÃO REVISIONAL.
VIA  INIDÔNEA.  DECISÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

- Desmerece acolhimento o contido nos Embargos do
Devedor,  os  quais  rebatem  a  Cédula  de  Crédito
Bancário, título executivo extrajudicial, embasada no
art. 28, Lei 10.931/2004, conquanto, malgrado alegar o
Excesso  de  Execução,  não  se  indicou  o  valor  tido
como correto,  deixando de  apresentar  memória  de
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cálculo, como se impõe no art. 739-A, do Código de
Processo Civil.

-  A via  eleita  não  substitui  o  dever  de  se  ajuizar
eventual  ação  revisional  em  que  se  discutiriam  as
cláusulas  do  contrato  em  execução,  não  podendo
macular a higidez do título, que se mantém líquido,
certo e exigível.

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  APELAÇÃO, fls. 110/123, interposta por
Ângela Maria Grebos,  contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da
Comarca de Bayeux, fls. 101/108, que rejeitou os Embargos à Execução propostos em
face de Itaú Unibanco S/A, nestes termos:

Isto  posto  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios de direito aplicáveis à espécie, por não ter
a  embargante  apresentado  qualquer  causa  de
desconstituição da certeza, liquidez e executividade
do título executivo, julgo improcedente os Embargos
à  Execução  e  faço  com  base  no  art.  269,  I  c/c  740
ambos do CPC para que surtam os efeitos legais, em
especial o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, após fazer um breve histórico
fático-processual, a apelante requer a modificação da decisão, pontuando equívocos
do  sentenciante,  pois  as  taxas  contratuais  avençadas  mostram-se  pautadas  na
ilegalidade,  devendo  os  valores  se  amoldarem  a  planilha  apresentada,  fls.  78/82.
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Sustenta, dessa forma, não ter obrigação de comprovar a extorsividade dos encargos;
que o contrato em liça adotou a lei de usura, exigindo juros remuneratórios acima de
12% (doze por cento) ao ano; ter laborado em erro o magistrado, quando aduz que
ela  postula  a  perícia  contábil,  e  não afirma o  quantum devido.  Argumenta que a
instituição  financeira  agiu  maliciosamente  ao  cobrar  as  taxas  administrativas  –
alusivas  às  abertura  de  crédito  e  custo  de  processamento.  Discorre  sobre  a
caracterização  da  relação  de  consumo,  aplicando-se,  inexoravelmente,  ao  caso,  as
diretrizes da Lei nº 8.078/90, ao tempo em que vindica a amortização da dívida.

Em sede de contrarrazões, o apelado verbera não ter
a  insurreição  atentado  para  o  princípio  da  dialeticidade,  mencionado,  de  outra
banda, a impossibilidade de revisão contratual em respeito ao princípio do pacta sunt
servanda e ao ato jurídico perfeito, tendo a parte anuído voluntariamente à avença, e
que, ao estabelecer os encargos ali insertos, seguiu as regulamentações do Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Requer, ao final, a condenação da
recorrente  em  honorários  advocatícios,  nas  premissas  do  art.  20,  do  Código  de
Processo Civil.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  138/140,  absteve-se  de  emitir  opinativo  de
mérito. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  inconformismo  manejado  pela  apelante  não
merece  prosperar,  e,  pelos  fundamentos  que  passo  a  expor,  torno  a  sentença
irretocável.

Prossigo. 

O Itaú Unibanco S/A ingressou com a Execução, em
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face  de  Ângela  Maria  Grebos, como  representante  da  Rio  Sul  Medidores  e
Instrumentos  e/ou devedora  solidária,  autos  tombados  sob  o  nº  0001231-66,  “Em
razão do não pagamento do saldo devedor da inclusa Cédula de Crédito Bancário –
Empréstimo  para  Capital  de  Giro  (Giropré  –  DS  –  Parcela  Iguais/Flex)  nº
30981/398710525,  emitida  em  18.03.2010,  vencida,  cujo  saldo  devedor  atinge  a
importância de R$ 54.659,10 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove
reais e dez centavos),  conforme o anexo quadro demonstrativo de débito”, fl.  03,
ratificando sua afirmação com os documentos de fls. 11/17.

Instada a apresentar sua defesa, nos autos de origem,
Ângela Maria Grebos optou por opor Embargos à Execução, ao argumento de ser a
dívida  cobrada  excessiva,  exigindo  encargos  em  desacordo  com  o  ordenamento
pátrio, mormente o Código de Defesa do Consumidor, ao tempo em que sustenta a
inexigibilidade do título executivo. 

Como  a  tese  exordial  não  foi  acolhida  pelo
sentenciante,  fls.  101/108,  a  insurgente  interpôs  este  apelatório,  consignando,  em
suma, os termos da petição inicial no tocante ao excesso dos valores exigidos.

No  caso  dos  autos,  a  execução  repelida  tem  por
objeto cédula de crédito bancário, que, nos termos do art. 28, da Lei nº 10.931/2004, “é
título  executivo  extrajudicial  e  representa  dívida  em  dinheiro,  certa,  líquida  e
exigível,  seja  pela  soma nela  indicada,  seja  pelo  saldo  devedor  demonstrado  em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2º”, tornando imprescindível a comprovação cabal do excesso superficialmente
alegado.

Desse  modo,  a  legislação  em  referência  confere
executividade  às  cédulas  de  crédito  bancário,  tornando-a  uma  obrigação  certa,
líquida e exigível, consoante requer o art. 580, do Código de Processo Civil.

Destarte, caberia a parte inconformada desconstituir
o título executivo extrajudicial, mas não se desvencilhou de tal ônus.
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Na  espécie,  a  embargante  pretende  a  revisão  da
dívida executada desde sua origem, alegando, de modo genérico e sem a indicação
de valor, excesso de execução em razão de capitalização de juros, aplicação de juros,
encargos moratórios, taxas e tarifas indevidas.

Do teor das peças de ingresso e de apelo, facilmente
se percebe a intenção de revisar o contrato consubstanciado na cédula de crédito
bancário, não se prestando os embargos à execução a tal finalidade. Absolutamente.

Ora,  esse  tipo  de  questionamento  exige  o
revolvimento  de  matéria  fática,  perícia  e/ou  eventual  liquidação  de  sentença,
restando estranha ao meio em testilha, mesmo que forcejado para contrariar título
executivo extrajudicial. 

Então, não há como reconhecer que a execução tenha
sido ajuizada em má-fé, ou exorbitantemente, conquanto a demanda em foco supõe
revisão de  cláusulas  contratuais,  e  o  regramento previsto  no Código de Processo
Civil, de outro lado, possibilita ao credor, munido de título executivo extrajudicial
provocar a execução correlata.

Ainda que tal argumentação fosse considerada como
excesso de execução, uma das hipóteses autorizadoras para o executado refutar a
dívida,  mesmo  assim  não  seria  o  caso  de  reformar  a  sentença,  pois  carece  de
constatação.

Senão  vejamos  o  art.  745,  do  Código  de  Processo
Civil:.

Nos embargos, poderá o executado alegar: 
I  -  nulidade da  execução,  por  não ser  executivo  o
título apresentado; 
II - penhora incorreta ou avaliação errônea; 
III - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
IV -  retenção por benfeitorias  necessárias  ou úteis,
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nos casos de título para entrega de coisa certa (art.
621); 
V  -  qualquer  matéria  que  lhe  seria  lícito  deduzir
como defesa em processo de conhecimento.
§  1º  -  Nos  embargos  de  retenção  por  benfeitorias,
poderá o exequente requerer a compensação de seu
valor  com  o  dos  frutos  ou  danos  considerados
devidos pelo executado, cumprindo ao juiz,  para a
apuração  dos  respectivos  valores,  nomear  perito,
fixando-lhe breve prazo para entrega do laudo. 
§  2º  -  O  exequente  poderá,  a  qualquer  tempo,  ser
imitido  na  posse  da  coisa,  prestando  caução  ou
depositando  o  valor  devido  pelas  benfeitorias  ou
resultante da compensação - sublinhei. 

Ao  comentar  o  tema,  a  doutrina  consigna  que:
“Coibindo  a  prática  vetusta  de  o  executado  impugnar  genericamente  o  crédito
exequendo, a lei o obriga a apontar as 'gorduras' do débito apontado pelo credor.
Assim  é  que,  'quando  o  excesso  de  execução  for  fundamento  dos  embargos,  o
embargante  deverá  declarar  na  petição  inicial  o  valor  que  entende  correto,
apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de
não conhecimento deste fundamento'. A regra decorre não só da experiência prática,
mas  também  do  fato  de  que  a  execução  pode  prosseguir  somente  pela  parte
remanescente incontroversa (art. 739-A, §3º)".  (  Luiz Fux.  In. O Novo Processo de
Execução:  Cumprimento da Sentença e a Execução Extrajudicial,  Rio de Janeiro:
Forense, 2008. pg. 416).

Como  visto,  não  bastaria  alegar  o  excesso,  mas
caberia instruir a petição inicial com memória de cálculo indicando o excesso em
relação à dívida cobrada, nos moldes do art. 739-A, da mencionada codificação, e não
o fez, repise-se. 

A propósito,
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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Para
o  exame  da  alegação  de  excesso  de  execução
decorrente de cobrança em desacordo com o título
judicial (formado em autos de ação revisional tendo
por objeto o título exequendo) e do não abatimento
de  valores  depositados  pelos  devedores  naqueles
autos, não se faz necessário o cumprimento do § 5º
do art. 739-A, do CPC. Caso em que os embargantes
indicam,  pontualmente,  onde  residiria  o  excesso,
que,  todavia,  não  se  verificou  no  caso  concreto.  A
existência  de  ação  revisional  em  que  se  discutem
cláusulas  do  contrato  em  execução  não  macula  a
higidez  do  título,  que  se  mantém  líquido  e  certo.
Incidente à espécie o prazo prescricional previsto no
art.  206,  §5º,  I,  do  Código  Civil  brasileiro,  pois  a
pretensão  formulada  se  funda  em  dívida  líquida
constante  em  escritura  pública.  Termo  a  quo  que
deve  ser  a  data  do  vencimento  do  contrato.
Conforme  entendimento  assente  no  Superior
Tribunal  de  Justiça,  o  vencimento  antecipado  da
dívida não altera o marco inicial para a contagem do
prazo prescricional, que é a data do vencimento final
do  contrato.  Inocorrência  de  prescrição na  espécie.
Os embargos à execução devem observar os limites
impostos  pela  execução,  sendo  impróprio  buscar
reparação  de  danos  nesta  via.  Sentença  de
improcedência mantida. Apelação improvida. (TJRS;
AC  20103-33.2014.8.21.7000;  Santo  Ângelo;  Décima
Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Roberto
Imperatore de Assis Brasil;  Julg. 04/06/2014;  DJERS
12/06/2014).

E, 
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EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  BANCÁRIO.  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.  ART.  28,  LEI  Nº  10.931/2004.
EXCESSO  DE  EXECUÇÃO  ALEGADO  SEM
INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO CORRETO
E  SEM  APRESENTAÇÃO  DE  MEMÓRIA  DE
CÁLCULO.  PRETENSÃO  REVISIONAL.
DESATENÇÃO  AO  ART.  739  -  A,  §  5º,  CPC.
REJEIÇÃO  LIMINAR.  1.  A  revisão  de  contratos
anteriores  em  sede  de  embargos  do  devedor  só  é
admitida quando demonstrado o vínculo entre eles e
a  dívida  executada.  Limitados  os  embargos  do
devedor  ao  contrato  executado  e  nenhum  excesso
sendo apontado em relação a ele especificamente, em
desatenção ao artigo 739 - A, § 5º, do CPC, impõe-se
sua rejeição, pois quando o excesso de execução for
fundamento  dos  embargos,  o  embargante  deverá
declarar  na  petição  inicial  o  valor  que  entende
correto,  apresentando  memória  do  cálculo.  Nesta
hipótese,  o  pedido  de  exibição  incidental  de
documentos  e  de  aplicação  do  CDC,  bem como  a
alegação de iliquidez da dívida não têm o condão de
afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 739 -
A, § 5º, do CPC. 2. Nos termos do artigo 28, da Lei nº
10.931/2004,  a  cédula  de  crédito  bancário  é  título
executivo  extrajudicial  e  representa  dívida  em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada,  seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha  de  cálculo,  ou  nos  extratos  da  conta
corrente,  elaborados  conforme  previsto  no  §  2º.
Apelação  não  provida.  (TJPR;  ApCiv  1083093-2;
Londrina;  Décima  Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Hamilton Mussi Correa; DJPR 17/10/2013; Pág. 571). 
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Tanto é assim que, o fato de ser constatado o excesso
através de revisional, não teria o condão de afastar a executividade inerente ao título
perseguido.

Nesse viés, elucidativo este aresto:

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  HIPOTECÁRIA.
EXTINÇÃO  EM  RAZÃO  DA  PARCIAL
PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO  REVISIONAL.
INADMISSIBILIDADE.  O  reconhecimento  do
excesso  de  execução  pelo  julgamento  da  ação
revisional  não  afasta  a  liquidez,  certeza  e
exigibilidade do título executivo. Reclama apenas o
refazimento  do  demonstrativo  do  débito.
Afastamento da extinção, com o prosseguimento da
execução, nos termos deste julgado. Recurso a que se
dá  parcial  provimento.  (TJSP;  APL  0035537-
15.2003.8.26.0564;  Ac.  7071359;  São  Bernardo  do
Campo;  Décima Nona Câmara  de  Direito  Privado;
Rel.  Des.  Conti  Machado;  Julg.  23/09/2013;  DJESP
15/10/2013).

Logo, registre-se uma vez mais, que não basta lançar
o argumento de excesso, mas confirmá-lo, não atentando à insurgente ao regramento
que,  ao  ajuizar  os  Embargos  à  Execução,  configura-se  como  parte  autora,
submetendo-se aos termos do art. 333, I, da codificação processual, de comprovar o
seu direito  constitutivo,  máxime por  se  tratar  de  documento cujo  teor  apresenta
veracidade e executoriedade inerentes à cártula perseguida.

O  apelatório,  por  traçar  as  razões  de  sua
inconformação, atendeu aos reclamos do art. 514, II, do Código de Processo Civil,
não  havendo  que  se  tecer  maiores  considerações  sobre  a  ocorrência  de
descumprimento ao princípio da dialeticidade.
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Entrementes, também não prospera a condenação da
insurgente em honorários advocatícios, mantendo-se indene a manifestação, de fl.
108, ao dizer: Sem custas e honorários em razão de ter sido deferida a gratuidade
processual em prol da embargante. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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