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RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"A fotocópia autenticada, mecanicamente ou por certificado

digital de autenticidade, da cédula de crédito bancário não é
documento bastante a embasar ação de execução de título
extrajudicial, porque os títulos desta natureza podem circular
mediante endosso. A razão da exigência do título na via original
não decorre da necessidade de verificação da veracidade de seu
conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio
da cartularidade, de modo que, estando a execucional calcada
em cédula de crédito bancário, a juntada aos autos do original é
providência indispensável, a fim de comprovar que a exequente é
titular do crédito exigido" (Agravo de Instrumento nº
2013.035916-1, de Capivari de Baixo, rel. Des. Robson Luz
Varella, julgado em 25/02/2014).



Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2011.101777-0, da comarca de São José (Vara de Direito Bancário), em que é
apelante Banco Santander Brasil S/A, e apelado Marcelo Gomes Paiva:

A Segunda Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Robson Luz Varella e o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Substituto Dinart Francisco Machado.

Florianópolis, 22 de julho de 2014.

Luiz Fernando Boller
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Santander Brasil S/A,
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de São José, nos
autos da ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº
064.10.019129-4 (disponível em <http://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/show.do?

processo.codigo=1S0007I1H0000&processo.foro=64> acesso nesta data), ajuizada contra Marcelo
Gomes Paiva, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não ter sido
atendido o comando para emenda da inicial, com a juntada do original da Cédula de
Crédito Bancário nº 00330803320000038840 (fl. 28).

Malcontente, o banco apelante argumentou referindo a necessidade da
intimação pessoal de seu representante legal para o impulsionamento do feito,
assegurando ser insuficiente a intimação através de seu patrono.

Ato contínuo, defendeu a desnecessidade de juntada da via original do
documento, exaltando, para tanto, que a exibição do título original somente é
imprescindível quando houver impugnação pela parte adversa.

Referiu, mais, que a fotocópia apresentada tem o mesmo valor probante
da original, constituindo documento idôneo que comprova a materialidade da
obrigação assumida pelo devedor recorrido, termos em que bradou pelo
conhecimento e consequente provimento do reclamo (fls. 32/38), que foi recebido no
duplo efeito (fl. 42).

Ausentes as contrarrazões, porquanto não angularizada a tríade
processual, os autos ascenderam a este pretório, tendo sido originalmente por sorteio
distribuídos ao Desembargador Jorge Luiz de Borba (fl. 46), após, por transferência,
ao Desembargador Raulino Jacó Brüning, e posteriormente ao Desembargador
Substituto Dinart Francisco Machado e ao Desembargador Getúlio Corrêa, vindo-me
às mãos em razão do superveniente assento nesta Segunda Câmara de Direito
Comercial.

É, no essencial, o relatório.

Gabinete Des. Luiz Fernando Boller
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VOTO

Ab initio, avulto que não prospera o argumento do banco apelante, no
sentido de que deveria ter sido efetivada a intimação pessoal do seu representante
legal para impulsionar o feito, visto que não se trata de extinção do processo com
fulcro no art. 267, incisos I e II, e respectivo § 1º, do Código de Processo Civil.

A propósito, destaco precedente desta Segunda Câmara de Direito
Comercial:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EMBASADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO PARA
JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO
FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284 E 267, I,
AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE
ENQUADRA NO § 1º DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Uma vez descumprida a ordem
de emenda da inicial, não caracteriza excesso de rigor e formalismo a extinção do
feito sem resolução de mérito, ainda que sem a prévia intimação pessoal da parte,
consoante o disposto no parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil".
(Apelação Cível nº 2012.035673-9, de Turvo, Segunda Câmara de Direito Comercial,
rel. Des. Robson Luz Varella, j. em 11-9-2012). (Apelação Cível nº 2013.026093-6,
de Palhoça, rela. Desa. Rejane Andersen, julgado em 01/10/2013 - grifei).

Pois bem.
Ultrapassado este tópico, destaco que, segundo o disposto no art. 26 da

Lei nº 10.931/04,
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.

Disto se conclui que ao documento reproduzido às fls. 13/19, aplicam-se
as disposições afetas à disciplina do direito cambiário, aí compreendido o princípio da
cartularidade.

Aliás, a circulação desse título encontra disciplina no § 1º do art. 29 da
sobredita Lei, segundo o qual:

A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao
qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o
endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada,
poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e
demais encargos na forma pactuada na Cédula. (grifei)

Disto deflui que a tese recursal carece de fundamento, coligindo-se da
doutrina de Fábio Ulhoa Coelho que a apresentação da via original do título constitui
conditio sine qua non para o processamento válido e regular da demanda, visto que
"mesmo que a pessoa seja efetivamente a credora, não poderá exercer o seu direito
de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial" (in Manual de direito
comercial: direito de empresa. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 233).
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E nem se diga que tal impeditivo deve ser alegado pela parte contrária,
pois se está diante de pressuposto de constituição da demanda, necessário à aferição
da legitimidade ativa ad causam e mesmo da possibilidade jurídica do pedido,
segundo o princípio da cartularidade.

Inclusive, em situação análoga, consubstanciada no acórdão de
julgamento da Apelação Cível nº 2013.047071-9, de Joinville - de lavra do
Desembargador Substituto Dinart Francisco Machado -, esta Câmara já decidiu que:

Trata-se de ação de busca e apreensão, a qual foi extinta pela ausência de
obediência ao comando que determinou a emenda da inicial.

O apelante apresentou inconformismo em relação ao indeferimento da inicial,
aduzindo que a sentença recorrida agride os princípios da instrumentalidade das
formas e da economia e celeridade processual, caracterizando cerceamento de
defesa. Asseverou também que a aceitação da medida levaria ao ajuizamento de
uma nova ação, implicando em exarcebado apego ao formalismo, tendo aduzido, por
fim, que requereu a dilação do prazo, o qual seria dilatório.

Em primeiro lugar, convém registrar que não consta nos autos qualquer pedido
de sobrestamento do feito ou dilação de prazo.

Em verdade, foi determinada a emenda da inicial a fim de que a instituição
financeira providenciasse a juntada da via original da cédula de crédito bancário que
dá lastro ao processo, além da nota promissória objeto do protesto, de modo que tal
providencia caracteriza ordem de emenda da incial, a teor do art. 284 do Código de
processo Civil.

Extrai-se da Lei n. 10.931/2004:
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 cálculo, ou nos extratos da
conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos
essenciais:

[...]
§ 1º. A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em

preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso
em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela
equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os
juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Da análise dos dispositivos supracitados, dessume-se que a cédula de crédito
bancário é considerada título executivo extrajudicial. Logo, como cediço, para o
exercício do direito de crédito, faz-se necessária a apresentação do original,
considerando a possibilidade de sua circulação por endosso.

Com efeito, mesmo que o caso dos autos trate de peticionamento eletrônico,
ainda assim incumbia à autora/apelante ter instruído a ação com o título de crédito
original.

A Lei n. 11.419/2006, além de trazer inovações acerca do processo e do
peticionamento eletrônico, promoveu alterações no Código de Processo Civil,
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notadamente o § 2º do art. 365, que tem a seguinte redação:
V - os extratos digitais de bancos de dados, públicos e privados, desde que

atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o
que consta na origem;

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular,
quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério
Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e
por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e
fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso VI do
caput deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo
para interposição de ação rescisória.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro
documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu
depósito em cartório ou secretaria (sublinhei).

Todavia, não é tão somente pela autenticidade do documento que a Lei n.
11.419/2006 prevê a faculdade do juiz determinar o depósito em cartório. No que se
refere aos títulos de crédito, a preocupação está ligada diretamente à possibilidade
de sua circulação.

Nesse norte é a lição de Fábio Ulhoa Coelho:
Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e

autônomo, nele mencionado. Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência
ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados
por um título de crédito pressupõe a sua posse. Somente quem exibe a cártula (isto
é, o papel em que se lançaram os atos cambiários constitutivos de crédito) pode
pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo
título. Quem não se encontra com o título em sua posse, não se presume credor. Um
exemplo concreto de observância desse princípio é a exigência do original do título
de crédito na instrução da petição inicial de execução. Não basta a apresentação de
cópia autêntica do título, porque o crédito pode ter sido transferido a outra pessoa e
apenas o possuidor do documento será legítimo titular do direito creditício (Curso de
direito comercial. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 374).

No caso em tela, a instituição financeira apelante trouxe aos autos a mera
cópia da cédula de crédito bancário n. 13-01486/07, a qual se mostra imprestável
para instruir o pedido, justamente ante a possibilidade de circulação do título e,
consequentemente, de eventual duplicidade de cobrança.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que a fotocópia de título de crédito
não supre a apresentação da cártula original. Como exemplo, cita-se precedente
desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO, COM
FULCRO NO ART. 267, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INSURGÊNCIA DA FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. ENQUADRAMENTO
COMO TÍTULO DE CRÉDITO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXEGESE DO
ART. 26 DA LEI 10.931/04. NEGOCIABILIDADE DA CAMBIAL RESTRITA À VIA DO
CREDOR. ART. 29, § 3º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. TRANSFERÊNCIA DO
TÍTULO POR MEIO DE ENDOSSO EM PRETO. ART. 29, § 1º, DA LEGISLAÇÃO
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MENCIONADA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, ALIADAS À CARACTERÍSTICA
PRECÍPUA DA CIRCULABILIDADE E À REGÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA
CARTULARIDADE, TORNAM INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL
DO TÍTULO À INSTRUÇÃO DA DEMANDA. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA
QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 283 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONFERIDAS OPORTUNIDADES PARA O SANEAMENTO DO
VÍCIO. PERMANÊNCIA DA FALHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA
QUE SE IMPÕE. REBELDIA IMPROVIDA (Apelação Cível n. 2013.039648-2, de
Araranguá, rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, j. 16-7-2013) (grifei)

Nesse contexto, não demonstrada a posse do título mediante apresentação da
via original, correta foi a determinação do Juízo a quo para a vinda do documento,
prestigiando-se, deste modo, a instrumentalidade processual.

Repise-se que, tratando-se de títulos de crédito, a preocupação está ligada
diretamente à possibilidade de sua circulação.

Enfrentando situação similar, há julgado deste órgão fracionário:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EMBASADA EM CÉDULA DE

CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. DOCUMENTO
EM DEBATE QUE, POR IMPERATIVO DE LEI, TRATA-SE DE UM TÍTULO DE
CRÉDITO. APLICABILIDADE DAS MESMAS CARACTERÍSTICAS E PRINCÍPIOS
INERENTES A ESTA CATEGORIA. CIRCULARIDADE E CARTULARIDADE.
IMPOSITIVA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO PARA A
COBRANÇA DA OBRIGAÇÃO NELE REPRESENTADA. OPORTUNIZAÇÃO PARA
JUNTADA. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA,
PORÉM, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. "Dada a possibilidade de circulação, mediante endosso, da cédula
de crédito bancário, a propositura da ação de busca e apreensão requer a juntada da
via original do título; se, uma vez intimada, a parte quedar inerte deixando de sanar a
irregularidade, correta é a extinção do feito por inépcia da inicial, nos termos do art.
284 do Código de Processo Civil." (Apelação Cível n. 2010.068632-0, de
Catanduvas, rel. Des. Robson Luz Varella, j. em 28-3-2011) (Apelação Cível n.
2012.040087-4, rela. Desa. Rejane Andersen, j. 10-10-2012).

Assim sendo, perfilhando do entendimento desta Segunda Câmara de Direito
Comercial em relação à cartularidade das cédulas de crédito bancário para o
ingresso de ações de busca e apreensão - hipótese do caso em apreço - tem-se
como indispensável que o credor apresente a via original do título.

Portanto, uma vez determinada a juntada da via original da cédula em primeiro
grau, deveria a parte autora/apelante ter cumprido o comando judicial e, não tendo
procedido dessa forma, impõe-se seja mantida a sentença recorrida, ainda mais
porque a credora teve várias oportunidades para sanar o vício processual apontado.

Mais especificamente no que concerne à nota promissória, observa-se que a
notificação juntada com a exordial é válida, sendo desnecessária a posterior juntada
do protesto (fl. 38). Porém, o autor obedeceu ao comando do juízo de primeiro grau e
acostou o protesto de fl. 38, no qual consta como título protestado uma nota
promissória n. 13-01486/07, emitida pelo requerido, sem, contudo, constar qualquer
cláusula a respeito no contrato objeto do litígio, o qual, aliás, já possuía como
garantia a alienação fiduciária do veículo financiado (cláusula 8, fl. 14). Por outro
lado, não houve a juntada sequer de cópia da nota promissória. Neste contexto,
mostrava-se também imprescindível a juntada da nota promissória original, ante a
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possibilidade de circulação.
Vale repetir que, no caso concreto, foi oportunizada mais de uma vez, a

correção do vício, porque sanável.
Assim, ao apelante que deixou de cumprir a providência ordenada não é dado

alegar a severidade do pronunciamento judicial de extinção da demanda, visto que,
com o despacho, apenas se determinou o cumprimento do disposto no art. 284,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Convém assinalar que o despacho de fl. 41, reiterado à fl. 43, ao determinar a
providência aludida, advertiu expressamente o apelante de que seu descumprimento
acarretaria a extinção do processo.

Logo, não lhe cabe alegar a severidade ou formalismo exarcebado do decisium
se foi devidamente cientificado acerca da penalidade a ser imposta na hipótese de
inobservância do comando, conforme já dito.

A propósito, deliberou este Colegiado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO DA

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REGULARIZAR O FEITO. INÉRCIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

'2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 282 e 283, estabelece diversos
requisitos a serem observados pelo autor ao apresentar em juízo sua petição inicial.
Caso, mesmo assim, algum desses requisitos não seja preenchido, ou a petição
apresente defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, o CPC
permite (artigo 284) que o juiz conceda ao autor a possibilidade de emenda da
petição - se o vício for sanável, porque, se insanável, enseja o indeferimento prima
facie. Não cumprida essa determinação judicial, a petição inicial será indeferida, nos
termos do artigo 295, VI, c/c o parágrafo único, do artigo 284, ambos do CPC, o que
resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro no artigo 267,
I, do Codex Processual' (STJ, Resp. n. 812.323/MG, rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, j. 16-9-2008) (Apelação Cível n. 2009.003359-4, de Caçador, Segunda
Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 14/04/09).
(Apelação Cível n. 2010.075495-3, rela. Desa. Rejane Andersen, j. 14-2-2011) (grifei)

Ressalto que é desnecessária, no caso, a intimação pessoal da parte para dar
cumprimento à ordem de emenda da inicial, conforme precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EMBASADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO PARA
JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO
FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284 E 267, I,
AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE
ENQUADRA NO § 1º DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Uma vez descumprida a ordem
de emenda da inicial, não caracteriza excesso de rigor e formalismo a extinção do
feito sem resolução de mérito, ainda que sem a prévia intimação pessoal da parte,
consoante o disposto no parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil".
(Apelação Cível n. 2012.035673-9, de Turvo, Segunda Câmara de Direito Comercial,
rel. Des. Robson Luz Varella, j. em 11-9-2012). (TJSC, Apelação Cível n.
2013.026093-6, de Palhoça, rel. Des. Rejane Andersen, j. 1º-10-2013).
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Também:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE

CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - DECRETO
EXTINTIVO CALCADO NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA DA
INICIAL PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO APELADO E A
JUNTADA DO TÍTULO DE ORIGINAL [...] EXTINÇÃO DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA, CUJA INTERLOCUTÓRIA
EXPRESSAMENTE ADVERTIU O APELANTE ACERCA DA PENALIDADE DE
EXTINÇÃO PARA A HIPÓTESE DE NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO -
PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE REVELA SEVERA OU COM EXACERBADO
FORMALISMO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE
PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE -
SENTENÇA MANTIDA. Não se trata de decisão severa ou proferida com excesso de
rigor e formalismo aquela que extingue o feito, sem resolução de mérito, em
decorrência do descumprimento da ordem de emenda da inicial, nos termos do art.
284 do Código de Processo Civil, providência que, igualmente, não viola os
princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais. (Apelação Cível n.
2013.018428-9, de Criciúma, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 25-6-2013 - grifei).

Logo, correta a sentença extintiva da demanda (julgado em 13/05/2014).
No mesmo rumo, mostra-se igualmente profícua a transcrição de

consentâneo excerto de lavra do Desembargador Robson Luz Varella,
consubstanciado no acórdão de julgamento do Agravo de Instrumento nº
2013.035916-1, de Capivari de Baixo:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A.
contra decisão que, na ação de execução autuada sob o n. 163.13.500092-2 e
deflagrada pela instituição financeira agravante em face de Everton Locks Prudêncio,
determinou a juntada da via original da cédula de crédito bancário que dá lastro à
demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.

Analisando-se os presentes autos, em que pese a instituição financeira afirmar
que a execucional se funda em contrato de empréstimo bancário, é possível
constatar que a ação de execução promovida pela ora irresignante está fundada no
inadimplemento da cédula de crédito bancário carreada às fls. 34/38, firmada em
05.6.2012, no valor total de R$ 223.090,56 (duzentos e vinte e três mil, noventa reais
e cinquenta e seis centavos), financiada em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$
4.647,72 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

A fotocópia autenticada da cédula de crédito bancário, contudo, não é
documento bastante a embasar a execucional, porque os títulos desta natureza
podem circular mediante endosso.

A Lei n. 10.931, de 2/8/2004, que instituiu e disciplinou a matéria concernente à
cédula de crédito bancário, dispõe que a forma de circulação do título em questão se
dá por endosso, conforme se destaca:

"Art. 29 A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos
essenciais:

[...]
§ 1º. A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em

preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso
em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela
equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os

Gabinete Des. Luiz Fernando Boller



juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula."
A doutrina de Fábio Ulhoa é bastante clara ao lecionar que:
"Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e

autônomo, nele mencionado. Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência
ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados
por um título de crédito pressupõe a sua posse. Somente quem exibe a cártula (isto
é, o papel em que se lançaram os atos cambiários constitutivos de crédito) pode
pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo
título. Quem não se encontra com o título em sua posse, não se presume credor. Um
exemplo concreto de observância desse princípio é a exigência do original do título
de crédito na instrução da petição inicial de execução. Não basta a apresentação de
cópia autêntica do título, porque o crédito pode ter sido transferido a outra pessoa e
apenas o possuidor do documento será legítimo titular do direito creditício." (Curso
de Direito Comercial. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 376) (original sem grifos)

Sobre o assunto, extrai-se, também, dos ensinamentos de Paulo Sérgio
Restiffe:

"A cartularidade é a incorporação e a materialização do direito no documento
(no título ou cártula). Com isso, o direito de crédito somente pode ser exercido com a
apresentação do título, de modo, então, que o devedor pode se recusar ao
pagamento se este não lhe for apresentado." (Manual do novo direito comercial. São
Paulo: Dialética, 2006. p. 204)

Dessa forma, considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito
circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, mostra-se indispensável a
apresentação do documento na via original, para fins de ajuizamento de ação de
execução de título extrajudicial.

A propósito, traz-se precedente desta Segunda Câmara de Direito Comercial:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL ESTRIBADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO,
DESTINADA À CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO QUE DETERMINOU A
EMENDA DA INICIAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO
TÍTULO. MANUTENÇÃO. INSTRUMENTO CLASSIFICADO COMO TÍTULO DE
CRÉDITO POR IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICABILIDADE DAS MESMAS
CARACTERÍSTICAS E PRINCÍPIOS INERENTES A ESSA CATEGORIA.
CIRCULARIDADE E CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO." (Agravo de Instrumento n. 2013.036665-4, Rela. Desa. Rejane
Andersen, j. em 1º.10.2013)

E ainda, deste Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR

SOLVENTE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A JUNTADA DA VIA
ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO QUE FUNDAMENTA A ACTIO, SOB PENA
DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. REBELDIA DO BANCO EXEQUENTE.

NECESSIDADE DE A VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
INSTRUIR A PRESENTE DEMANDA. REFERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
CARTULARIDADE E DA CIRCULABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, § 3º, DA
LEI N. 10.931/2004. MANUTENÇÃO DA EMENDA DA INICIAL FACULTADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIGIDEZ DO DECISUM A QUO.

A cédula de crédito bancário, por sua natureza creditícia, pode circular
mediante endosso em preto (art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004), motivo pelo qual é
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necessário que a ação seja aparelhada com o título original, a fim que de seja
comprovada a posse e a ausência de negociação.

RECURSO DESPROVIDO" (Agravo de instrumento n. 2013.032232-2, Rel.
Des. Altamiro de Oliveira, j. em 24.9.2013)

"APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 28 DA LEI N.
10.931/2004. REPRESENTAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. DEMONSTRATIVO DE
DÉBITO ACOSTADO PELO BANCO CREDOR. NECESSIDADE DE JUNTADA,
PORÉM, DO ORIGINAL DA CÁRTULA E DOS EXTRATOS DA CONTA.
POSSIBILIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSOS PREJUDICADOS"
(Apelação Cível n. 2011.032422-7, rel. Des. Ricardo Fontes, j. em 16.6.2011)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE
DETERMINOU A JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO DOCUMENTO. TÍTULO DE
CRÉDITO (ART. 26 DA LEI N. 10.931/04). PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE.
POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO.
NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução fundamenta-se em cédula de crédito bancário, definido por lei
como título de crédito, transferível por meio de endosso, impõe-se a juntada do
documento original, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse do
título e, portanto, é titular do crédito nele representado" (Agravo de Instrumento n.
2012.077866-7, Rela. Desa. Soraya Nunes Lins, j. em 25.4.2013)

Vale registrar que a questão não diz respeito à força probante do documento
autenticado, porque a razão da exigência do título na via original não decorre da
necessidade de verificação da veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria
natureza, de modo que, estando a execucional calcada em cédula de crédito
bancário, a juntada aos autos do original é providência indispensável, a fim de
comprovar que a exequente é titular do crédito exigido.

Pelos mesmos motivos, consigna-se que "na hipótese de a execução ser
instruída com cópia digital do título executivo extrajudicial, o § 2º do art. 365 do CPC
prevê a possibilidade de o juiz determinar o depósito do documento em cartório ou
secretaria" (Agravo de Instrumento n. 2011.065013-9, Rela. Desa. Soraya Nunes
Lins, j. em 11.12.2011).

Registre-se, por derradeiro, que a pretensão alternativa de dilação do prazo
para juntada do título de crédito original também não merece guarida, pois o banco
agravante deixou de demonstrar efetiva necessidade da prorrogação do prazo de
emenda.

Neste sentido:
"EMENDA À INICIAL. PRAZO COM NATUREZA DILATÓRIA. PRECEDENTE

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE DILAÇÃO E NOVO
PRAZO. FACULDADE DO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE
NÃO AUTORIZAM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PARA DESCASO COM A ORDEM JUDICIAL.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para emendar
a inicial, previsto no artigo 284 do Código de Processo Civil, é de natureza dilatória, o
que faculta ao Magistrado, conforme as peculiaridades do caso, ou as partes, através
de convenção, reduzir ou aumentá-lo.

Assim, correta a atitude do Juízo que, diante da inércia injustificada da parte
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para acostar ao feito o contrato que justifica a pretensão inaugural extingue o
processo, porquanto a dilação do prazo não pode contemplar o descaso da parte,
tampouco autorizar ações ad eternum" (Apelação Cível n. 2012.055178-6, Rel. Des.
Guilherme Nunes Born, j. em 23.5.2013)

Ademais, "a dilação do prazo para emenda é a critério do magistrado e não da
parte que deve cumprir a diligência" (Apelação Cível n. 2011.016184-5, Rela. Desa.
Soraya Nunes Lins, j. em 8.3.2012).

Diante do exposto, vota-se no negar provimento ao recurso (julgado em
25/02/2014).

Por derradeiro, conquanto a casa bancária apelante tenha no 1º Grau
pugnado pela dilação do prazo para a juntada da cédula original, o aludido
requerimento foi protocolado fora do prazo concedido para a emenda (fl. 26).

É cediço que o prazo de 10 (dez) dias do art. 284 do Código de
Processo Civil "admite pedido de prorrogação, desde que formulado dentro do prazo,
não podendo o juiz eximir-se de apreciá-lo" (RT 781/421) (in NEGRÃO, Theotonio e
José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42ª Edição, São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 401).

Por pertinente, destaco o seguinte precedente, mutatis mutandis:
AÇÃO RESCISÓRIA. ENDEREÇO DESATUALIZADO DO RÉU NA PETIÇÃO

INICIAL. POSSIBILITAÇÃO DE EMENDA EM UM DECÊNDIO. INÉRCIA DO
AUTOR. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO EXTEMPORANEAMENTE
FORMULADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ARTS. 282, II, 284, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E
295, VI, E 490, I, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). Deve a exordial
indicar o endereço correto do réu, e, se desatualizado, e ainda não promovida a
correção no prazo decendial assinado, impende o indeferimento da petição inicial,
com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, com espeque
nos arts. 282, II, 284, caput e parágrafo único, 295, VI, e 490, I, todos do Código de
Processo Civil, revelando-se, ademais, inócuo pedido de prorrogação
extemporaneamente deduzido. (Ação Rescisória nº 2008.007286-1, de Criciúma, rel.
Des. João Henrique Blasi, julgado em 17/02/2009).

Dessarte, pronuncio-me no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo intata a decisão verberada.

É como penso. É como voto.

Gabinete Des. Luiz Fernando Boller


