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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0010633-03.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados LILIAN TATIANA LOPES ARANTE - EPP 
(NÃO CITADO) e LILIAN TATIANA LOPES ARANTE (NÃO CITADO).

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E MARINO NETO.

São Paulo, 16 de junho de 2016

WALTER FONSECA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 22.323

APELAÇÃO Nº: 0010633-03.2013

COMARCA: BAURU  5ª V.C.  PROC. Nº 458/2013

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

APELADAS: LILIAN TATIANA LOPES ARANTE E OUTRA

MM. JUIZ DE 1º GRAU: João Augusto Garcia

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  INSTRUÇÃO 
DA PETIÇÃO INICIAL COM CÓPIA DO TÍTULO 
EXECUTIVO EXPEDIDA PELO OFICIAL DE REGISTRO DE 
TÍTULOS E DOCUMENTOS COM CERTIFICADO DIGITAL 
DE AUTENTICIDADE  EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO  PRETENSÃO DE REFORMA - 
CABIMENTO  A juntada de cópia do título executivo, emitida 
eletronicamente por serventia extrajudicial, afasta a necessidade 
de apresentação do original.  Aplicação do art. 425 do Código de 
Processo Civil (artigo 365 do CPC/73). Sentença anulada. 
Recurso provido.

Vistos...

Ação de execução, extinta, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil 

de 1973 (fls. 39).

Inconformado, o exequente interpõe apelação. 

Sustenta que a juntada de cópia do título executivo expedida 

pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos, com 

certificado digital de autenticidade, é suficiente para o 

processamento da execução. Persegue, assim, a anulação da 

sentença, devendo os autos tornarem à origem para regular 

processamento (fls. 69/78).

Tempestivo e preparado, o recurso está pronto para 

julgamento.
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É o relatório.

Respeitado o entendimento adotado pelo MM. juiz a 

quo, o recurso reclama provimento.

A presente execução foi ajuizada com fulcro em 

cédula de crédito bancário, emitida pelas executadas em 

favor do banco exequente.

A petição inicial do processo executivo foi 

instruída com cópia do título executivo, expedida 

eletronicamente pelo Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos da Comarca de Barueri-SP. Referido documento goza 

de presunção de autenticidade, pois lançado, registrado e 

certificado eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 

2.200/01 e artigo 127, VII da Lei 6015/73 (fls. 23/29).

Dispõe o artigo 425, VI, do Código de Processo 

Civil em vigor (artigo 365, VI, do CPC/73), que: “Art. 425. 

Fazem a mesma prova que os originais: VI - as reproduções 

digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, 

quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus 

auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela 

Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, 

pelas repartições públicas em geral e por advogados, 

ressalvada a alegação motivada e fundamentada de 

adulteração”.  

Assim, caso exista dúvida acerca do conteúdo do 

documento apresentado por cópia, competirá à parte contrária 

impugnar a legitimidade do documento apresentado, a fim de 

se certificar da autenticidade da cópia do título executivo.
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Vale ressaltar que, embora a cédula de crédito 

possa, em tese, circular, por meio de endosso em preto, 

conforme previsto no artigo 29, § 1º, da Lei 10.931/04, não 

é comum a sua transferência para terceiros. No caso dos 

autos, não há indício algum da circulação do título por meio 

de endosso.

Nesse sentido, em situação análoga, o C. Superior 

Tribunal de Justiça decidiu:

“EXECUÇÃO. Contrato de mútuo e nota promissória 

vinculada. Cópia autenticada.

A exigência da apresentação do original do título 

cambial em processo de execução se explica pela 

possibilidade de sua circulação. Afastada a 

probabilidade dessa ocorrência, uma vez que a execução 

é também do contrato de mútuo, - e a experiência 

demonstra a raridade da circulação de títulos dessa 

natureza, a que se alia a facilidade de ser afastado 

eventual segundo processo de cobrança, - não há razão 

para se presumir a má-fé do credor, pressupondo-se que 

ele esteja a cobrar título do qual já se desfez.

(...)

“Na hipótese em julgamento, o banco está promovendo a 

cobrança de um contrato de mútuo e da nota promissória 

a ele vinculada. Apesar de possível a circulação desses 

créditos, pelo endosso ou pela cessão, é remota a sua 

ocorrência. Aliás, a prática forense autoriza afirmar a 

absoluta raridade de comportamento assim malicioso, 

pois ainda, que os títulos fossem apresentados em 

outros processos, seja em nova execução, na falência ou 
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na concordata da devedora, seria facilmente comprovada 

a repetição do pedido e o comportamento desleal do 

credor.”(REsp 256.449/SP, Rel. Min Ruy Rosado de 

Aguiar, J: 29/08/00, DJ: 09/10/00).

Inequívoca, portanto, a suficiência do documento de 

fls. 23/29 para instrução da petição inicial.

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para 

anular a sentença, devendo o feito tornar à origem para 

regular processamento. 

WALTER FONSECA
RELATOR
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