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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0068866-11.2010.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
ANTONIO CLAUDIO MANTOVANI e BRASILIA DOZZO MANTOVANI, é 
apelado BAUER FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO 
NEGRÃO (Presidente sem voto), RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI E 
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.

São Paulo, 9 de maio de 2016. 

Mario de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 22.141 
APEL.Nº: 0068866-11.2010.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (5ª V. CÍV. F. REG. SANTO AMARO)
APTE.  : ANTÔNIO CLÁUDIO MANTOVANI E OUTRO
APDO.  : BAUER FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

* EXECUÇÃO  INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE 
DÍVIDA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Alegado 
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide 
- Cerceamento de defesa inocorrente  Prova pericial que 
se revela impertinente, pois destinada a analisar a relação 
pretérita que deu base à confissão de dívida  Pretensão 
que deve ser suscitada pela via adequada, porquanto 
incompatível com os limites objetivos dos embargos à 
execução - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça  
Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade  
Preliminar repelida.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - 
EMBARGOS À EXECUÇÃO  Prescrição inocorrente  
Desídia do credor não configurada  A dificuldade na 
localização dos embargantes não pode ser atribuída à 
embargada, que promoveu diversas diligências destinadas 
à localização da parte contrária - Alegada iliquidez do 
título  Inadmissibilidade - Instrumento particular 
assinado pelos devedores e por duas testemunhas  
Execução que se reveste de liquidez, certeza e 
exigibilidade, nos moldes do art. 585, inciso II, do Código 
de Processo Civil  Exegese da Súmula nº. 300, do 
Superior Tribunal de Justiça  Documento hábil a 
deflagrar processo executivo  Pretensão de nulidade do 
aval, por se tratar de garantia exclusiva do regime 
cambiário  Descabimento  Inequívoca intenção do 
avalista de se vincular à obrigação na condição de 
garantidor  Exoneração da responsabilidade que 
implicaria beneficiar o garantidor pela sua própria 
torpeza  Não configuração da “exceptio non adimpleti 
contractus” - Pretensão à repetição em dobro de valores 
cobrados a maior - Hipótese repelida - Ausência de má-fé - 
Sentença mantida  Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 244/253, cujo relatório se adota, julgou 

procedentes, em parte, os embargos à execução opostos por ANTÔNIO CLÁUDIO 

MANTOVANI E OUTRO em face de BAUER FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA., para determinar que do débito exequendo sejam abatidos os 
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valores comprovadamente pagos à embargada, conforme comprovantes de fls. fls. 

90/92 e 94/95, prosseguindo-se na execução pelo remanescente. Em razão da 

sucumbência, os embargantes foram condenados a arcar com as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00, observado o 

disposto no art. 12, da Lei nº. 1.060/50.

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes 

(fls. 260/265 e 267/269), rejeitados à fl. 271.

Recorrem os embargantes sustentando a necessidade de 

reforma do julgado. Afirmam, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, em 

razão do decurso de extenso prazo sem que houvesse sua citação. Destacam que a 

ação foi proposta em 20.03.2004, sendo apenas citados em 18.10.2010. Repudiam a 

possibilidade de aval em contrato, por se tratar de garantia cabível apenas em títulos 

de crédito. Suscitam o descumprimento do contrato pela exequente, que jamais 

restituiu os títulos que não foram pagos, descumprindo o prazo de 5 dias avençado. 

Aduzem que apenas suspenderam os pagamentos do contrato até que os cheques 

lhes fossem devolvidos. Quanto ao título executivo, suscitam que a exequente 

jamais poderia realizar desconto de títulos, atividade exclusiva do sistema bancário. 

Entendem que, como empresa de fomento mercantil, assume o risco do recebimento 

ou não dos valores, tanto que proibida de exigir garantias pelo faturizado. Defendem 

que o contrato já está rescindido, a teor do que prevê a redação da cláusula 9ª. 

Reiteram que os cheques devem ser admitidos como prova de pagamento de valores, 

devendo sofrer a incidência da repetição em dobro prevista no art. 940, do Código 

Civil. Dizem que o não deferimento da perícia contábil redundou em cerceamento 

de defesa. Registram que o comportamento adotado pela parte adversa configura o 

crime previsto no art. 44, § 7º, da Lei nº. 4.595/64. Pedem provimento (fls. 

274/300).

Sem preparo (fl. 253), o recurso foi recebido no seu efeito 

meramente devolutivo (fl. 303), havendo contrarrazões (fls. 310/316).

Distribuídos os autos a esta Relatoria, a apelada apresentou 

manifestação noticiando o acolhimento da impugnação à assistência judiciária por ele 

oferecida, que ensejou a revogação do benefício da gratuidade concedido ao apelante, 

pugnando pelo reconhecimento da deserção do recurso interposto (fls. 321/326). 
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É o relatório.

De proêmio, cumpre ressaltar que, ao reverso do defendido 

pela apelada em suas contrarrazões, a revogação superveniente da assistência 

judiciária concedida à apelante não tem o condão de ensejar a deserção do recurso 

interposto pela parte, ao tempo em que beneficiária da gratuidade. 

Afinal, a benesse em questão, tanto na concessão, quanto na 

revogação, não gera efeitos "ex tunc", ou seja, efeitos retroativos. E como a 

gratuidade pode ser requerida ou revogada a qualquer tempo do processo, os atos 

processuais praticados antes da sua concessão ou revogação não são atingidos. 

Confira-se, nesse sentido, Acórdão proferido por esta E. 

Câmara de Direito Privado, envolvendo a matéria em questão:

“RECURSO - APELAÇÃO - Preparo efetuado - 
Pressuposto recursal atendido - Deserção decretada por 
falta de recolhimento das custas iniciais - 
Inadimissibilidade - Parte inicialmente beneficiária da 
gratuidade processual - Benesse cassada em razão de 
impugnaçâo acolhida - A decisão que cassa ou concede a 
justiça gratuita não gera efeito "ex tunc", restando válidos 
os atos praticados sob a égide do benefício - Decisão 
afastada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento nº. 
0076452-13.2007.8.26.0000, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 
13.02.2008).

Conquanto a Lei nº. 13.105/2015 (Novo Código de Processo 

Civil) contemple disposição diversa (art. 1021), é certo que o dispositivo não 

comporta aplicabilidade no vertente caso, porquanto interposto antes de sua 

vigência, de forma que, por ora, impõe-se o reconhecimento da admissibilidade do 

recurso interposto pela parte, acobertado pelo benefício aludido nas linhas 

antecedentes.

Ademais, cabe observar que a impugnação à gratuidade 

referida pela parte (proc. nº 0032183-38.2011.8.26.0002) nem mesmo transitou em 

1 Art. 102.  Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga 
a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as 
despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as 
relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo 
juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0068866-11.2010.8.26.0002 5

julgado, pendendo recurso junto ao C. Superior Tribunal de Justiça, de modo a 

tornar descabida a pretensão deduzida pela parte.

Volvendo à análise do recurso interposto pelo apelante, não 

há que se falar em cerceamento de defesa, pois, os documentos encartados nos autos 

são suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização outras 

provas para viabilizar o julgamento.

Nesse aspecto, os apelantes suscitam o cerceamento de defesa 

sob o fundamento de que a prova pericial era indispensável ao deslinde do feito. 

Para tanto, afirmam que o valor cobrado no instrumento de confissão de dívida tem 

origem em cheques que não teriam sido recebidos, circunstância seria demonstrada 

pela perícia contábil e eivaria a cobrança de grave nulidade.

No entanto, é certo que o fundamento não se sustenta, já que o 

título que aparelha a execução ora embargada é tão somente o instrumento de confissão 

de dívida firmado pelas apelantes (fls. 24/26).

Por outro lado, de fato, as operações pretéritas que foram 

englobadas na nova operação também podem ser objeto de revisão judicial, ainda que 

encerradas ou objeto de confissão e parcelamento de dívida.

No Superior Tribunal de Justiça, a orientação jurisprudencial 

em questão é cristalizada na Súmula 296, segundo a qual “a renegociação de contrato 

bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre 

eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

Entretanto, na hipótese de o interessado pretender a revisão 

também das relações precedentes, não poderá fazê-lo no bojo dos próprios embargos à 

execução, que foram deduzidos apenas em face do instrumento de confissão de dívida.

Isso porque a medida implicaria, fatalmente, violação aos 

limites objetivos da demanda, extrapolando do âmbito de cognição da ação 

desconstitutiva.

Nesse aspecto, registra-se entendimento deste Egrégio Tribunal 

de Justiça:

“Faz-se realmente inadmissível, em embargos do 
devedor, a discussão acerca de ilegalidades 
eventualmente praticadas pela instituição financeira no 
cumprimento de contratos anteriormente celebrados 
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pelas partes, tendo em vista que a execução está 
embasada exclusivamente no contrato de empréstimo de 
fls. 49/53, descabida então a revisão de toda a relação 
negocial travada pelas partes, pois se cuida aqui de 
processo executivo, lastreado o direito ao crédito da 
exequente nos precisos limites em que consubstanciado o 
título executivo extrajudicial que respalda a execução” 
(Apelação nº. 0215496-04.2008.8.26.0100, Rel. Des. João 
Camillo de Almeida Prado Costa, j. 27/05/2013).
 
“Se é verdade que o mútuo cuja cédula serve de título 
executivo foi contraído para satisfazer dívidas 
correspondentes a anteriores contratos firmados com a 
mesma instituição financeira, os embargos à execução não 
representam, a toda evidência, instrumento adequado para 
a revisão desses negócios pretéritos. A respeito, entende-se 
ser 'inadmissível a pretendida revisão de contratos 
anteriores (no âmbito dos embargos à execução), ante a 
consideração de que é objeto da execução apenas a 
escritura pública de confissão e assunção de dívida com 
garantia hipotecária.' (STJ, REsp 586493/RS e 504.438 - 
RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j . 6.12.05 e 21.9.04, 
respectivamente é minha a explicação entre chaves). (...) De 
outro modo, isto é, a se admitir o embaraço da execução 
para discussão de questões tais, estar-se-á afrontando o 
princípio da boa-fé objetiva e, sejamos francos, 
prestigiando a tendência de fazer do Judiciário agência de 
rolagem de dívidas” (Apelação nº. 
0038786-17.2011.8.26.0071, Rel. Des. Ricardo Pessoa de 
Mello Belli, j. 12/11/2012).

“Embargos à execução - Contrato de empréstimo - 
Operação denominada mata-mata - Pretensão de revisão 
dos contratos que deram origem ao débito - 
Impossibilidade - Via processual inadequada: Em que 
pese ser possível a revisão de toda a relação contratual 
entre as partes, tal objetivo não pode ser alcançado por 
meio de embargos à execução, cujo objeto é a 
desconstituição da eficácia do título executivo. Desse 
modo, a via processual adequada para buscar tal 
desiderato seria a ação revisional” (...) (Apelação nº. 
0058449-39.2009.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge 
Júnior, j. 05.06.2013).

Portanto, a revisão ambicionada nos presentes embargos fica 

adstrita ao contrato de confissão de dívida que municiou a ação executiva, sem 

prejuízo de ulterior medida que os embargantes reputarem oportuna para o escopo 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0068866-11.2010.8.26.0002 7

pretendido.

No mais, com relação à questão de fundo, trata-se de 

embargos à execução por título extrajudicial, fundada em “Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida”, firmado entre as partes em 07.02.2003, no valor de R$ 56.884,00 

(fls. 24/32).

Citados, os devedores opuseram embargos à execução pugnando 

pela declaração de nulidade da execução, eis que fundada em título desprovido de força 

executiva. 

A embargada apresentou impugnação, rechaçando as alegações 

da inicial (fls. 111/126).

Sobreveio a r. sentença que julgou procedentes, em parte, os 

embargos, para determinar que do débito exequendo sejam abatidos os valores 

comprovadamente pagos à embargada, conforme comprovantes de fls. fls. 90/92 e 

94/95, prosseguindo-se na execução pelo remanescente, dando margem ao recurso em 

questão.

Com relação à alegada prescrição da pretensão executiva, 

fundada na demora na citação dos apelantes, fica claro que a objeção não comporta 

guarida.

Na espécie, conquanto a ação de execução tenha sido proposta 

em 29.03.2004 (fl. 18), e os embargantes comparecido no feito apenas em 

20.10.2010 (fl. 02), é certo que não se pode afirmar que o atraso decorreu de inércia 

ou negligência da exequente.

Na verdade, a simples análise dos atos processuais que 

compõem a presente lide evidencia, para além de qualquer dúvida, que o exequente 

adotou um sem número de providências no intuito de localizar os apelantes para a 

citação.

A par da instrução deficiente dos embargos, marcada pela 

supressão de páginas e documentos representativos das diligências da embargada, as 

informações contidas no Portal Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça demonstram 

as medidas adotadas para a citação dos embargantes.

Abona essa percepção a transcrição dos seguintes despachos 

proferidos pelo I. Juízo singular:
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· 25/08/2005 Despacho Proferido 
Fls. 63v - Ciência sobre a certidão do oficial de justiça informando que no 
primeiro endereço a executada não se encontra mais estabelecida e no 
segundo não foi atendido por ninguém

· 03/11/2005 Despacho Proferido 
Fls. 72 - Expeça-se mandado. Todavia, indefiro a expedição de ofício à 
Justiça Federal e à Junta Comercial. A diligência incumbe à parte 
interessada, pois informação acerca de endereço pode ser solicitada 
diretamente pela parte ao referido órgão, fundado no artigo 5º XXXIV, da 
C.F especificando-se o processo que deverá ser instruído, bem como seja a 
informação encaminhada ao Juízo, não se justificando intervenção judicial. 
Ademais tal conduta implicaria em desempenho, pelo cartório, de 
inúmeros atos que, a rigor não são de sua função, atravancam os serviços 
forenses e desatendem, por via de conseqüência, o interesse público. Int.

· 10/05/2006 Despacho Proferido 
Fls. 80 - Oficie-se à DRF para localização de endereço. No tocante aos 
demais órgãos, defiro o pedido, em termos, ou seja, sem expedição de 
ofício, mas mediante alvará judicial, com prazo de validade de noventa 
dias, autorizando a exeqüente a requerer as informações diretamente aos 
órgãos que as detém, os quais responderão diretamente a este Juízo. 
Providencie a exeqüente a retirada do ofício e do alvará, no prazo de dez 
dias, devendo comprovar o respectivo encaminhamento nos dez dias 
subseqüentes. No silêncio, ao arquivo. Int.

· 19/04/2006 Despacho Proferido 
Ciência sobre a certidão do Oficial de Justiça informando que deixou de 
citar a empresa requerida, visto que a mesma não está mais estabelecida no 
local.

· 19/10/2006 Despacho Proferido 
Fls. 105 - Ofício da Claro informando o mesmo endereço constante na 
petição inicial.

· 29/09/2006 Despacho Proferido 
Fls. 89 - Ciência sobre a resposta do ofício expedido ao DETRAN, 
TELEFÔNICA E TIM

· 05/12/2006 Despacho Proferido 
Fls. 116 - Manifeste-se a exeqüente, em cinco dias, sobre a certidão 
cartorária de fl 114 e pesquisa que a instrui, no sentido de que há pedido de 
falência contra a executada Taboão Peças e Serviços Ltda. No silêncio, 
arquivem-se os autos, independente de nova intimação. Int.

· 13/08/2007 Despacho Proferido 
Fls. 137 - Dou por penhorado os valores bloqueados a fls 134/135, 
verificado que não é o valor total do débito. No silêncio, arquivem-se os 
autos, independente de nova intimação. Int.

· 21/08/2007 Despacho Proferido 
Fls. 138 - 1- Os executados não se encontram citados. 2- Assim, dou por 
arrestado os valores bloqueados a fls 134/135, ficando, assim, 
reconsiderada em parte a decisão de fl 137. 3- Requeira o exeqüente o que 
de direito, em cinco dias, visando a citação dos executados. 4- No silêncio, 
arquivem-se os autos, independente de nova intimação. Int.
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Na verdade, os embargantes apenas compareceram 

espontaneamente dos autos quando do bloqueio de seus valores, determinado pelo 

Juízo singular. E a despeito disso, trouxeram a alegação de que a demora na citação 

decorreu exclusivamente da conduta do exequente, que não teria insistido na 

diligência realizada em seu endereço, diante da constatação de que ninguém havia 

atendido ao interfone.

É inequívoco que o argumento fere a ética e o bom senso 

mínimo do Direito, pois sugere verdadeiro estímulo ao executado que não é 

encontrado no endereço em que reside, laureando-o com a irresponsabilidade pelo 

débito.

Com efeito, a inexistência de prescrição, na espécie, decorre 

da simples dicção do art. 219, § 1º, do Código Civil, que prevê: 

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz 
litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando 
ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o 
devedor e interrompe a prescrição. 

§ 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da 
propositura da ação”.

Prosseguindo-se na análise da insurgência, agora a questão 

relacionada à nulidade do aval prestado, em razão da inadequação quanto à natureza 

do contrato firmado.

Nesse contexto, para o deslinde da controvérsia é necessário 

tecer algumas premissas sobre a natureza da garantia prestada pelos embargantes, 

isto é, se ela se encaixa no conceito de “aval”, se é fiança ou, simplesmente, uma 

obrigação solidária.

Consoante a lição de Amador Paes de Almeida2, o aval “é 

obrigação formal, independente e autônoma, surgindo com a simples aposição 

da assinatura ao título, tornando inadmissível ao avalista arguir a falta de 

causa, opondo defesa de natureza pessoal, só admissível ao aceitante”.

Segundo Fran Martins3, o aval é “obrigação cambiária 

assumida por alguém no intuito de garantir o pagamento da letra de câmbio 

2 Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 1997, p. 44.
3 Títulos de Crédito, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008,  p. 139.
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nas mesas condições de um outro obrigado. É uma garantia especial, que 

reforça o pagamento da letra, podendo ser prestada por um estranho ou 

mesmo por quem já se haja anteriormente obrigação no título”.

Desta forma, o aval é, por definição, instituto típico do 

direito cambiário, de modo que, efetivamente, a garantia prestada no contrato não 

pode ser denominada de aval.

A hipótese de se tratar de fiança também deve ser afastada, 

pois no contrato de fiança “uma pessoa garante satisfazer ao credor uma 

obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra” (art. 818, do Código 

Civil). Contudo, sua pactuação deve ser expressa, não se admitindo interpretação 

extensiva (art. 819, do mesmo Diploma Legal), o que inexiste no caso vertente.

Decorre, pois, a conclusão de que se está diante de mera 

solidariedade passiva, o que conduz à rejeição do pedido dos embargantes.

Nesse contexto, é de se considerar como traço de relevância 

a intenção demonstrada pelas partes no momento da assinatura do contrato, a teor do 

que prevê o art. 112, do Código Civil, “Nas declarações de vontade se atenderá 

mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

A conclusão necessária é que diante de um devedor 

solidário, não se cogita da anulação da garantia em razão de ter sido lançada sob a 

nomenclatura “aval”, razão pela qual a garantia é válida, e a tese recursal deve ser 

rechaçada de plano.

Na verdade, a exceção suscitada pelos embargantes 

configura nítida intenção de se locupletarem da própria torpeza, porquanto lançaram 

“sponte propria” suas assinaturas como garantidores do contrato, para, 

posteriormente, alegar a irrestrita nulidade da garantia prestada.

Veja-se, a propósito, o seguinte excerto de voto proferido 

por este E. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DO DEVEDOR CÉDULA DE CRÉDITO 
BANCÁRIO - Título líquido, certo e exigível, dotado de 
eficácia executiva na forma do art. 28, da lei nº 
10.931/2004 e Súmula 14 do TJ/SP. Matéria objeto do 
recurso repetitivo nº 1.291.575-pr. Aval - Nulidade - 
Descabimento - Caso em que não se trata de aval 
propriamente dito, mas de verdadeira obrigação 
solidária assumida pelos embargantes. Juros 
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remuneratórios - Capitalização mensal - Matéria 
analisada pelo STJ em procedimento de recurso 
repetitivo abusividade da taxa de juros não reconhecida - 
Possibilidade de capitalização mensal de juros, desde que 
expressamente pactuada, nos contratos de mútuo 
bancário celebrados após a edicação da MP 1.963-17/00 
(reeditada sob o nº 2.170-36/01) - Vedada a capitalização 
diária. Princípio da boa-fé objetiva - Inexistência de 
violação por parte da instituição financeira - 
Impossibilidade de aplicação da teoria "duty to mitigate 
the loss" - Sentença reformada - Recurso em parte 
provido. Comissão de permanência - Encargo não 
cobrado pela instituição financeira - Ausente o interesse 
dos embargantes recurso não conhecido nessa parte” 
(Apelação nº. 1021962-40.2014.8.26.0562, Rel. Des. Paulo 
Roberto de Santana, j. 25.02.2015). 

Quanto à suposta aplicação da “exceptio non adimpleti 

contractus”, não tem fundamento legal a colocação vertida em grau de recurso, pelos 

apelantes.

Afinal, a existência ou exigibilidade do crédito exequendo 

não foi subordinada, no instrumento de confissão de dívida, à retirada dos títulos 

protestados.

Tal proposição, na verdade, consiste em mera obrigação 

acessória pactuada no ajuste, incapaz de incutir a pecha de nulidade na confissão ali 

representada.

E neste particular, com propriedade, assim entendeu o 

Magistrado singular (fls. 250/251):

“Muito embora a embargada não tenha logrado demonstrar o 
cumprimento dessa obrigação, o pagamento da dívida líquida 
e certa confessada pela devedora não estava atrelada ou 
condicionada àquela providência. Nesse diapasão, verifica-se 
que não se tratavam de prestações interdependentes ou 
vinculadas, mesmo porque se tratava de dívida constituída em 
momento pretérito e expressamente confessada pela devedora, 
sem sujeição a qualquer condição ou termo.

Em casos análogos, já se decidiu que: 
'RECURSO Apelação Insurgência contra a r. sentença que 
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julgou improcedentes os embargos à execução 
Admissibilidade parcial Cerceamento de defesa não 
configurado Preliminar afastada Confissão de dívida O título 
executivo extrajudicial contém obrigação incondicionada de 
pagamento de quantia determinada Inaplicabilidade da 
exceção do contrato não cumprido Litigância de má-fé 
afastada Recurso parcialmente provido' (TJ-SP, Apelação 
0004492-08.2010.8.26.0415, Relator(a): Roque Antonio 
Mesquita de Oliveira, Comarca: Palmital, Órgão julgador: 18ª 
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 08/05/2013)

'DECLARATORIA - Inexigibilidade - Confissão de dívida - 
Prestação de serviços - Cautelar - Sustação de protesto - 
Obrigação da autora de pagar quantia -Obrigação da ré de 
entregar documentos retidos em seu poder - Ausência de 
comutatividade - Obrigações autônomas com sanções próprias 
- Exceção do contrato não cumprido que não pode ser 
invocada - Vícios de consentimento na emissão do título não 
comprovados -Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova 
documental suficiente ao desate da causa Improcedência - 
Apelação desprovida - Sentença mantida'. (TJ-SP, Apelação 
0015409-14.2009.8.26.0224, Relator(a): Ademir Benedito, 
Comarca: Guarulhos, Órgão julgador: 21ª Câmara de Direito 
Privado, Data do julgamento: 23/02/2011) 

'CERCEAMENTO DE DEFESA Confissão de dívidas 
Embargos à execução Inocorrência Prova necessária ao 
deslinde da questão que já se encontrava acostada aos autos, 
prescindindo da produção de prova oral ou pericial Questão 
debatida, ademais, unicamente de direito Juiz que, como 
destinatário da prova, deve decidir pela pertinência, ou não, de 
sua realização Preliminar repelida. CONEXÃO - Confissão de 
dívidas Embargos à execução Conexão inexistente 
considerando que, embora oriundas do mesmo contrato de 
compra e venda de cana de açúcar, as confissões de dívidas 
que embasam as pretensões executórias ditas conexas são 
diversas Conexão que prescinde de identidade do objeto da 
pretensão, o que inexiste na hipótese Preliminar repelida. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO Confissão de Dívidas Arguição 
de exceção de contrato não cumprido que não comporta 
acolhimento, considerando que a confissão de dívidas se 
refere à débito pretérito, já constituído, fato que inadmite 
termo, condição ou contraprestação Elementos dos autos, 
ademais, que infirmam a tese dos apelantes - Penalidade 
imposta que merece ser conservada, considerando a evidente 
alteração da verdade dos fatos - Sentença mantida Inteligência 
do art. 252 do RI deste tribunal que é de rigor Recurso 
desprovido.' (TJ-SP, Apelação 0005377-22.2010.8.26.0415, 
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Relator(a): Jacob Valente, Comarca: Palmital, Órgão julgador: 
12ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 
11/03/2014)”.

No mais, não foi negada a prestação dos serviços (fomento 

mercantil) ensejadora da dívida, de modo que devem os recorrentes responder pelo 

débito.

Com efeito, o instrumento particular de confissão de dívida, 

objeto da execução embargada, é perfeitamente válido e reveste-se dos requisitos de 

liquidez, certeza e exigibilidade, nos moldes do que dispõe o inciso II, do artigo 585, 

do Código de Processo Civil.

Confira-se a respeito os seguintes julgados, assim ementados:

“...EXECUÇÃO - Instrumento particular de confissão de 
dívida assinado pelos embargantes e por duas 
testemunhas - Título executivo extrajudicial  Art. 585, II, 
do CPC - Mero cálculo aritmético para a definição do 
débito que não retira a liquidez do título - Preliminar 
afastada. (...) Sentença mantida - Recurso improvido.” 
(Apelação nº 7315389200, Relatora Ligia Araújo Bisogni, 
14ª Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2011).

“... EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 
Admissível a execução lastreada em contrato de confissão 
de dívida - Contrato exequendo, constituído por contrato 
de confissão de dívida, ainda que oriundo de contratos de 
abertura de crédito rotativo, novados ou não, em que o 
principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os 
acréscimos são apurados mediante simples cálculos 
aritméticos, como acontece na espécie, é dotado liquidez, 
certeza e exigibilidade, e constitui título executivo 
extrajudicial, nos termos do art. 585, II, e 586, do CPC. 
(...) Recurso provido.“ (Apelação nº 990100569511, 
Relator Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 
08/08/2011).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
TERMO DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE 
DÍVIDA - LIQUIDEZ E CERTEZA - INÉPCIA. Nos 
termos do art. 585, II, do CPC, é título executivo 
extrajudicial o documento particular assinado pelo 
devedor e duas testemunhas. Ainda que a dívida 
confessada provenha de abertura de crédito em conta 
corrente, havendo valor certo e determinado, com data de 
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vencimento precisa, não há que se falar em falta de 
liquidez e certeza do título. Decreto de inépcia da inicial, 
por falta de título líquido e certo, afastado. Recurso 
provido.” (Apelação nº 1306689200, Relator Melo 
Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2011).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução por 
título extrajudicial  Confissão de dívida assinada pela 
devedora, pelos avalistas e por duas testemunhas - Título 
executivo hábil, por si só, a fundamentar a execução, nos 
termos do artigo 585, II, CPC - Rejeição da exceção oposta 
que cabe ser mantida, devendo a ação executiva 
prosseguir em seus ulteriores termos - Recurso 
desprovido.” (Apelação nº 1501570520118260000, Relator 
Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado,  j. 
17/08/2011).

“EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL - 
Lastro em instrumento particular de confissão de dívida - 
Origem em faturas de prestação de serviços de assistência 
médica coletiva, contratados por escrito - Fornecimento de 
serviços e dívida não negados - Alegação de iliquidez e 
incerteza, porque desacompanhado dos contratos 
sucessivamente negociados - Improcedência - Inexistência 
de encadeamento de contratos - Menção expressa a 
valores correspondentes a faturas vencidas e não pagas - 
Hipótese, ademais, em que apelante não indica as supostas 
ilegalidades anteriores à confissão de dívida - 
Executividade do instrumento particular (CPC, art. 585, 
II) - Embargos do devedor parcialmente procedentes - 
Apelação parcialmente provida. (...) “ (Apelação nº 
Relator Ricardo Negrão, 19ª Câmara de Direito Privado, 
j. 13/06/2011).
 
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. 
Irresignação contra rejeição de exceção de pré-
executividade. Acerto da decisão. Instrumento de 
confissão de dívida decorrente de contrato de abertura de 
crédito constitui título executivo extrajudicial. 
Jurisprudência pacificada. Súmula 300 do STJ. Recurso 
improvido.” (Apelação nº 00769238720118260000, Relator 
Erson T. Oliveira, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 
03/08/2011).

Por derradeiro, a obtenção da repetição do indébito em dobro 

depende da presença de má-fé, dolo ou malícia por parte da credora, o que não se 

verificou.
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É esse o entendimento extraído do C. Superior Tribunal de 

Justiça, como se vê do seguinte julgado:

“É entendimento desta Corte que a aplicação da sanção 
prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida 
pelo art. 940 do CC/2002)  pagamento em dobro por dívida 
já paga ou pagamento equivalente a valor superior do que é 
devido  depende da demonstração de má-fé, dolo ou 
malícia, por parte do credor. Precedentes: Resp 466338/PB, 
4ª Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 19/12/2003; 
Resp 651314/PB, 4ª T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 
09/02/2005; Resp 344583/RJ, 4ª Turma, Min. Barros 
Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2ª T., Min. 
Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3ª T., 
Min. Ari Pargendler, DJ 29/10/2001, AGREsp 130854/SP, 
2ª T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000 (Resp 
697133/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 
07/11/2005, pág. 114).

Também nesse sentido, este Tribunal já vem decidindo: 

(grifos nossos)

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL Sentença que 
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. 
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Compete ao 
Juiz aferir sobre a necessidade ou não de produzir 
determinada prova, bem como indeferir aquelas que 
considerar inúteis ou protelatórias Dicção do artigo 130 do 
Código de Processo Civil. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 
Inadmissibilidade Ausência de previsão expressa no 
contrato Capitalização disfarçada caracterizada. 
DEVOLUÇÃO EM DOBRO Incabível a repetição em dobro 
do indébito, diante da ausência de má-fé da instituição 
financeira ao cobrar valores que entende devidos  Súmula 
159 do STF - Recurso parcialmente provido. (Apelação nº 
5549220118260019, Relator Spencer Almeida Ferreira, 38º 
Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2012). 

O fato de se ter reconhecido que o valor cobrado pela 

exequente não era correto, afastando determinada porção da dívida, isto não implica 

no reconhecimento de que tenha agido com dolo ou má-fé nessa cobrança. 

Dessa forma, sendo a devolução em dobro pertinente apenas 

no caso de cobrança vexatória ou constrangedora, imbuída de má-fé, não bastando a 

simples cobrança equivocada para autorizar a devolução dobrada pretendida, de 

rigor o improvimento deste pedido.
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Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável 

sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

  MÁRIO DE OLIVEIRA
                          Relator
              Assinatura Eletrônica
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