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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013658-50.2012.815.0011
ORIGEM   : 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR    :  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : Saulo Costa de Albuquerque, Josias Gomes dos Santos Neto e

Suely Soares da Silva
APELADO    : Ronaldo Almeida da Silva ME e outro
ADVOGADO : Celso Tadeu Lustosa Pires Segundo

PROCESSUAL CIVIL – Ação de execução
de  título  extrajudicial  –  Cédula  de  crédito
bancário  –  Preenchimento  dos  requisitos
legais  –  Valor  disponibilizado  –  Título
executivo  extrajudicial  –  Entendimento  do
STJ  firmado  sob  o  regime  dos  recursos
repetitivos  – Inteligência do artigo 557, §1º-
A, CPC – Provimento monocrático.

-  O Superior  Tribunal  de  Justiça,  em
recurso repetitivo, firmou entendimento que,
a  despeito  da  orientação  firmada  nos
enunciados 233 e 247 de sua Súmula, com
a  edição  da  Lei  Federal  nº  10.931/2004,
que  dispõe  sobre  a  Cédula  de  Crédito
Bancário, o legislador conferiu àquele título
certeza,  liquidez  e exigibilidade,  seja  pela
soma indicada na Cédula, seja pelo saldo
devedor  demonstrado  em  planilha  de
cálculo  ou nos extratos  da conta corrente
(art. 28).

-   Se  a  decisão  recorrida  estiver  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
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relator  poderá  dar  provimento  ao  recurso
(art. 557, § 1º, do CPC).

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível  interposta pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A, em face de  RONALDO ALMEIDA DA SILVA ME e
outro, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível
da Comarca de Campina Grande que, nos autos da ação de execução de
título  extrajudicial,  julgou  extinta  a  demanda,  sem  resolução  do  mérito,
condenando a parte exequente, ora recorrente, ao pagamento de 10% (dez
por  cento)  sobre o valor  da causa a título de honorários  advocatícios,  por
entender que a Cédula de Crédito Bancário não atende aos requisitos para
embasar a execução. 

O autor  interpôs  embargos  de  declaração
às fls. 57/60, que não foram acolhidos (fls. 63/64).

Irresignado, o autor manejou apelação cível
(fls. 66/70), alegando, em síntese, que o título executivo que instrui o pedido
de execução é líquido, certo e exigível, incluindo-se na definição do art. 585,
II, do Código de Processo Civil, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário.

Diz que o Superior Tribunal de Justiça, ao
se pronunciar sobre a executividade das cédulas de crédito bancário, firmou o
entendimento  de  que,  quando  acompanhadas  de  demonstrativo  claro  dos
valores utilizados pelo cliente, constitui título executivo extrajudicial. Ao final,
requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 74/79, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria  de Justiça
às fls. 85/88, sem manifestação de mérito.

É o que importa relatar. 

DECIDO.

“Ab  initio”,  conheço  do  recurso,  porque
próprio,  tempestivo  e  preparado,  tendo  sido  atendidos  os  demais
pressupostos de admissibilidade. 
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Cumpre  registrar  que  a  Lei  9.756/98
introduziu no sistema processual civil brasileiro o dispositivo constante no §1º-
A do artigo 557, que assim preceitua: 

“Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
Supremo Tribunal Federal,  ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.” 

A  citada  norma  consagra  a  hipótese  de
imediato provimento ao recurso quando a decisão vergastada encontra-se em
manifesto  confronto  com súmula  ou entendimento  dominante  dos tribunais
superiores.

Assim,  é  autorizado,  em  casos
excepcionais,  aos relatores  dos tribunais  civis  do país  dar  provimento aos
recursos  diante  de  casos  onde  se  vislumbre  incompatibilidade  da  decisão
recorrida  com  súmula,  ou  com  entendimento  dominante  dos  Tribunais
Superiores. 

Neste sentido, tal preceito se justifica para
reformar  as  sentenças  contrárias  ao  entendimento  pacificado  do  Superior
Tribunal de Justiça, como é a hipótese em apreço. 

Extrai-se  dos  autos  que  o  Itaú  Unibanco
S/A  moveu  execução  contra  Ronaldo  Almeida  da  Silva  ME  e   Ronaldo
Almeida da Silva, visando ao recebimento de dívida representada em Cédula
de Crédito Bancário, emitida em 21 de março de 2011, cujo saldo devedor
atinge a importância de R$ 40.731,95 (quarenta mil, setecentos e trinta e um
reais e noventa e cinco centavos).

Vejo que assiste razão ao apelante.

A Lei nº 10.931/2004, que regula a Cédula
de Crédito Bancário, dispõe, em seus artigos 26 e 28, que:

"Art.  26.  A  Cédula  de  Crédito  Bancário  é  título  de
crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor
de  instituição  financeira  ou  de  entidade  a  esta
equiparada, representando promessa de pagamento em
dinheiro,  decorrente  de  operação  de  crédito,  de
qualquer modalidade".

"Art.  28.  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
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cálculo,  ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no §2º". (grifei).

Da  simples  leitura  desses  dispositivos
legais, conclui-se que a cédula de crédito bancário é título de crédito apto a
lastrear execução de título extrajudicial, quando o exequente, como no caso
dos autos,  demonstra em planilha de cálculo (fls. 32) o saldo devedor que
indica a dívida certa, líquida e exigível.

A propósito,  o entendimento recentemente
consolidado na jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, a partir do
julgamento do Recurso Especial nº 1.291.575/PR, cuja matéria foi submetida
à sistemática dos recursos repetitivos (CPC- art. 543-C): 

"DIREITO  BANCÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO  ROTATIVO.  EXEQUIBILIDADE.  LEI  N.
10.931/2004.  POSSIBILIDADE  DE
QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS  REQUISITOS  LEGAIS  RELATIVOS  AOS
DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO §
2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art.
543-C do CPC:  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)."(REsp.  nº  1.291.575 PR,  Segunda
Seção, relator o Ministro Luis Felipe Salomão, acórdão
publicado  no  Diário  do  Judiciário  Eletrônico  de
02/09/2013). (grifei).

No  referido  julgamento,  o  Eg.  Superior
Tribunal  de  Justiça  salientou  que,  a  despeito  da  orientação  firmada  nos
enunciados  233  e  247  de  sua  Súmula,  com  a  edição  da  Lei  Federal  nº
10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, "o legislador
agiu  pela  via  própria  e  validou  as  práticas  bancárias  que  antes  não
encontravam lastro no ordenamento jurídico brasileiro" e conferiu àquele título
certeza, liquidez e exigibilidade, seja pela soma indicada na Cédula, seja pelo
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saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta
corrente (art. 28).

No caso em tela, é de ver que há na Cédula
a indicação certa do valor concedido e dos encargos cobrados (fls. 21/31),
bem como há planilha de cálculo (fl. 32), não havendo, portanto, que se falar
em sua iliquidez ou inexigibilidade.

Dito  isso,  não  restam  dúvidas  de  que  a
Cédula de Credito Bancário é título certo, líquido e exigível, haja vista que a
dívida está indicada pelo saldo devedor demonstrado na planilha de cálculo
de fl. 32.

Portanto,  neste  caso,  por  cumprir  os
requisitos legais antes transcritos, o título apresentado com a inicial se revela
hábil  à  execução,  não  se  justificando  a  extinção  do  processo  na  forma
determinada em primeiro grau de jurisdição. 

Por  todo  o  exposto,  estando  a  sentença
recorrida em confronto com a jurisprudência dominante do Egrégio Superior
Tribunal  de  Justiça,  amparado  no  art.  557,  §  1º-A  do  CPC,  DOU
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  ao  recurso,  para  cassar  a  r.  sentença  e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado
prosseguimento  à  execução,  com observância  aos artigos  652-A e 736,  §
único, ambos do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 25 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
                             Relator
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