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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001815-91.2012.815.0301.
ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Pombal.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Herbert Levi Rodrigues Olímpio.
ADVOGADO: Vladimir Magnus Bezerra Japyassu (OAB/PB 13.591).
APELADO: Banco do Nordeste do Brasil S/A.
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EMENTA:  APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  POR  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  PRELIMINAR.  DEFEITO  DE  REPRESENTAÇÃO  DO
EXEQUENTE.  PROCURAÇÃO  ASSINADA  POR  QUEM  NÃO  ERA  MAIS
PRESIDENTE  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  MANDATO
POSTERIORMENTE  ASSINADO  PELO  LEGÍTIMO  REPRESENTANTE
LEGAL  OUTORGANDO  PODERES  À  CAUSÍDICA  SUBSCRITORA  DA
PETIÇÃO  INICIAL  DA  EXECUÇÃO.  RATIFICAÇÃO  DOS  ATOS
PROCESSUAIS.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  RURAL
PIGNORATÍCIA.  TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  CELEBRAÇÃO
DE  ADITIVOS  CONTRATUAIS.  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA.
DESNECESSIDADE  DE  PERQUIRIR  A  ORIGEM  E  A  EVOLUÇÃO  DO
DÉBITO CONFESSADO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO
SALDO  DEVEDOR.  IMPRESCINDIBILIDADE  DO  PREENCHIMENTO  DE
REQUISITOS  OBJETIVOS.  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PROVIMENTO NEGADO.

1. "Esta Corte Superior, interpretando o comando expresso no art. 13 do CPC, tem
admitido a ratificação na instância ordinária de atos processuais por procurador que
supostamente não teria capacidade postulatória, em homenagem aos princípios da
instrumentalidade e da economia processual." (AgRg no REsp 1118702/SC, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014,  DJe
25/06/2014)

2.  "A  jurisprudência  deste  Tribunal  Superior,  sedimentada  no  julgamento  do
Recurso Especial n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973
(recurso repetitivo), dispõe no sentido de 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." (AgInt no
AREsp 726.592/SC, Rel.  Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

3.  "O  instrumento  de  confissão  de  dívida,  por  conter  valor  reconhecido  pelo
devedor, prazo de vencimento e encargos sobre ele incidentes, reveste-se de certeza,
liquidez  e  exigibilidade,  possuindo,  portanto,  força  executiva,  de  modo  que  é
desnecessária a apresentação dos contratos que deram origem à dívida confessada e
da evolução do débito a eles referentes". (TJSC - AC 05002810720128240139 –



Órgão Julgador Terceira Câmara de Direito Comercial – Julgamento 31 de Agosto
de 2017 – Relator Jaime Machado Junior)

4.  Não havendo  comprovação  do cumprimento  dos  requisitos  para  a  renovação
automática do débito constante da Cédula de Crédito Rural Pignaratícia, mostra-se
desnecessária  a  notificação  do  devedor  para  tomar  conhecimento  acerca  da
impossibilidade de novação da dívida.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO  N.º  0001815-91.2012.815.0301,  em  que  figuram  como  Apelante
Herbert Levi Rodrigues Olímpio e como Apelado Banco do Nordeste do Brasil S/A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO.
 

Herbert  Levi  Rodrigues  Olímpio  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pombal, f. 113/115, que rejeitou os
Embargos  à  Execução  por  Título  Extrajudicial  por  ele  opostos  em desfavor  do
Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A,  condenando-o  ao  pagamento  das  custas
processuais  e  dos  honorários  advocatícios,  arbitrados  em R$ 500,00 (quinhentos
reais),  observada  a  condição  suspensiva  da  exigibilidade,  por  ser  ele,  Apelante,
beneficiários da gratuidade da justiça.

Em suas Razões, f. 118/133, arguiu a preliminar de defeito de representação
consistente na mudança do Presidente da Instituição Financeira recorrida.

No mérito, alegou que, embora a Cédula Rural Pignoratícia executada tenha
sido contratada em 08 de janeiro de 2008, o demonstrativo de débito colacionado
pelo  Exequente/Apelado  limitou-se  a  contabilizar  a  dívida  a  partir  de  17  de
dezembro de 2009, não havendo provas da evolução da dívida por quase dois anos.

Asseverou  que  o  crédito  representado  pela  Cédula  foi  novado  em  duas
oportunidades por força de cláusula de renovação automática, não tendo o Recorrido
providenciado a sua notificação para comunicá-lo da falta de interesse em renová-lo
uma terceira vez.

Aduziu,  ainda,  a  falta  de  liquidez,  certeza  e  exigibilidade  do  Título,
requerendo, ao final, o provimento do Apelo para que, acolhidos os Embargos, seja
extinta a Execução por Título Extrajudicial embargada.

Intimado,  o  Apelado apresentou Contrarrazões,  f.  136/149,  argumentando
que celebrou com o Apelante Cédula Rural Pignoratícia, porém, este não cumpriu
com as obrigações assumidas, o que ocasionou a duas renegociações por meio de
Aditivos que ensejaram a confissão do débito no valor de R$ 29.898,75 (vinte e nove
mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual o
demonstrativo do débito realizado a partir da data do segundo Aditivo não afeta a



liquidez ou certeza da Cédula.

Sustentou ainda que a cláusula de renovação automática, para ser aplicada,
deve preencher certos requisitos, como por exemplo, a liquidação total da dívida, o
que não foi observado pelo Recorrente, pugnando pela manutenção do Decisum.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação. 

O Superior Tribunal de Justiça, por considerar o defeito de representação um
vício sanável, permite a posterior ratificação dos atos realizados pelo causídico que
ainda não detinha poderes para atuar em Juízo em nome da parte1.

Conquanto a Procuração do Banco apelado que outorgou poderes à causídica
subscritora da Petição Inicial da Execução em apenso tenha sido assinada por pessoa
que não mais era o seu representante legal, verifica-se que, nos presentes Embargos,

1 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO  FISCAL.  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  PROCURADOR  DA  FAZENDA
NACIONAL  NÃO  INSCRITO  NA  OAB.  IRREGULARIDADE  SANÁVEL.  APLICAÇÃO  DO
ART. 13 DO CPC. 1. Esta Corte Superior, interpretando o comando expresso no art. 13 do CPC, tem
admitido a ratificação na instância ordinária de atos processuais por procurador que supostamente não
teria  capacidade postulatória,  em homenagem aos princípios  da instrumentalidade e da economia
processual.  2.  Agravo regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg no  REsp 1118702/SC,  Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014)



o atual  Presidente  da  Instituição  outorgou poderes  à  referida  Causídica,  sanando
eventual  defeito  na  sua  capacidade  postulatória  e  confirmando  os  atos  por  ela
praticados, pelo que rejeito a preliminar de defeito de representação.

Passo ao mérito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as Cédulas de
Crédito são consideradas Títulos Executivos Extrajudiciais2.

A Cédula Rural Pignoratícia que instruiu a Execução em apenso, f. 10/12v,
foi aditada duas vezes, tendo o Recorrente, no primeiro Aditivo Contratual datado de
23 de dezembro de 2018, f. 13/13v, confessado débito de R$ 28.594,99 (vinte e oito
mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), e, no segundo,
pactuado em 22 de dezembro de 2009, f. 14/14v, reconhecido dívida na importância
de R$ 29.898,75 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco
centavos).

Os Tribunais de Justiça pátrios posicionam-se no sentido de que a dívida
confessada  pelo  devedor  possui  força  executiva,  de modo que  é  desnecessária  a
apresentação dos contratos que lhe deram origem e da evolução do débito a eles
referentes3.
2 AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  ESPECIAL.
EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC/1973.  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESP REPETITIVO 1.291.575/PR. ART. 543-C DO CPC/1973.
SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. […]. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, sedimentada no
julgamento do Recurso Especial  n.  1.291.575/PR,  submetido ao rito  do art.  543-C do CPC/1973
(recurso  repetitivo),  dispõe  no  sentido  de  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.  Súmula  83/STJ.  […].  (AgInt  no  AREsp 726.592/SC,  Rel.  Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  RURAL  HIPOTECÁRIA.  SÚMULA  182  DO  STJ.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.  TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  DECRETO-LEI  167/1967.
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Se as questões trazidas à discussão
foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser
afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 10 do
Decreto-lei 167/1967, a cédula de crédito rural, ainda que dependente a apuração do valor devido de
cálculos aritméticos, constitui título executivo extrajudicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se  nega  provimento.  (AgRg no REsp 1148188/TO, Rel.  Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

3 APELAÇÃO. Fundamento não deduzido na petição inicial  dos embargos à execução. Inovação
recursal  inadmissível.  Inteligência  do  art.  515  do  CPC/73.  Argumento  de  excesso  de  execução
formulado sem indicação do valor  que seria  correto e  sem memória de cálculo.  Impossibilidade.
Inteligência  do  art.  739-A,  §  5º,  do  CPC/73.  Recurso  conhecido  em  parte.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO. Confissão de dívida. Título executivo extrajudicial (Sum. 300 STJ). Desnecessidade de
perquirir a origem ou a evolução do débito confessado. Irrelevância de não ter havido novação, que
apenas serviria para permitir declaração de nulidade de cláusulas contratuais (Sum. 286 STJ), do que
aqui não se cogita. Vício de consentimento não alegado nem demonstrado. Recurso não provido.
(TJSP  -  APL  10490208020138260100  SP  -  Órgão  Julgador  28ª  Câmara  de  Direito  Privado  -



Não há ilegalidade, portanto, no demonstrativo do débito apresentado pelo
Apelado  nos  autos  da  Execução,  f.  15/17,  que  prescindiu  da  demonstração  da
evolução  da  dívida,  considerando  unicamente  o  valor  confessado  no  segundo
Aditivo Contratual (R$ 29.898,75) e contabilizando, a partir de sua celebração, os
encargos de normalidade e decorrentes da mora.

A cláusula de renovação estabelecida na Cédula executada, f. 11/11v, por sua
vez, aplica-se, a critério da Instituição Financeira, desde que atendidos os seguintes
requisitos objetivos: 1) curso normal das atividades financiadas; 2) disponibilidade
de recursos; 3) ausência de desvio de crédito; 4) ausência de débito tributário ou
relativo a contribuições federais; 5) a ausência de restrições perante o próprio Banco;
6) liquidação do crédito anteriormente financiado; 7) demonstração da capacidade
econômico-financeira; 8) e enquadramento da atividade financiada pelo PROAGRO.

Não  havendo  comprovação  do  cumprimento  dos  retromencionados
pressupostos pelo Apelante, não há que se cogitar a renovação automática do débito,
sendo despicienda, dessa forma, a notificação do devedor para tomar conhecimento
da impossibilidade de novação da dívida.

Posto isso, conhecida a Apelação, rejeitada a preliminar de defeito de
representação arguida, no mérito, negou-lhe provimento. 

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Publicação 21/02/2017 - Julgamento 21 de Fevereiro de 2017 - Relator Gilson Delgado Miranda)

[…]. TÍTULO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE
DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À DÍVIDA. O instrumento de
confissão de dívida,  por conter  valor reconhecido pelo devedor,  prazo de vencimento e encargos
sobre  ele  incidentes,  reveste-se  de  certeza,  liquidez  e  exigibilidade,  possuindo,  portanto,  força
executiva,  de modo que é desnecessária a apresentação dos contratos que deram origem à dívida
confessada e da evolução do débito a eles referentes (Nesse sentido: AI no AREsp 160769/SC, rel.
Min. João Otávio de Noronha, j.  16-8-2016). […]. (TJSC - AC 05002810720128240139 – Órgão
Julgador Terceira Câmara de Direito Comercial – Julgamento 31 de Agosto de 2017 – Relator Jaime
Machado Junior)


