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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000134-87.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ 
UNIBANCO S/A, são apelados D'CINCO PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e DAVID BIBANCOS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 Desembargadores MELO COLOMBI 
(Presidente sem voto), CARLOS ABRÃO E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 8 de janeiro de 2018.

Lígia Araújo Bisogni
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 32119
APELAÇÃO Nº: 1000134-87.2017.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDOS. : D'CINCO PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL) E DAVID BIBANCOS

VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA  Embargos à 

execução  Acolhimento apenas para autorizar a suspensão da 

execução em relação à devedora principal, diante de sua 

recuperação judicial  Demais pedidos desacolhidos  Único 

pedido acolhido que, outrossim, obteve expressa concordância do 

banco embargado  Sucumbência recíproca que não se revela 

razoável  Redistribuição do ônus sucumbencial, que recairá sobre 

os embargantes  Recurso provido. 

Trata-se de embargos opostos por D'Cinco Produtos Siderúrgicos 

Eireli e David Bibancos à execução que lhes foi ajuizada por Itaú Unibanco S/A, 

no valor inicial de R$53.350,48 em dezembro de 2015, cuja r. sentença de págs. 

4010/4011, de lavra da D. Magistrada Caren Cristina Fernandes de Oliveira, cujo 

relatório se adota, julgou parcialmente procedentes os embargos para suspender 

o feito executivo em face da empresa em recuperação judicial até a deliberação 

do plano de pagamento, devendo seguir em face do devedor solidário David 

Bibancos. Ademais, entendeu pela sucumbência recíproca das partes, 

condenando cada qual ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do 

valor do débito exequendo ao patrono da parte adversa.      

Irresignado, apelou o banco embargado sustentando que a 

sentença não admitiu a extinção, mas apenas a suspensão da ação de execução, 

com a qual a instituição financeira concordou. Dessa forma, não tendo havido 

resistência quanto a este aspecto, entende que não lhe poderia ter sido imputada 

a verba de sucumbência.

Recurso regularmente processado, com resposta (págs. 

4022/4025), subiram os autos.

É o relatório.

Cinge-se a irresignação recursal tão-somente à distribuição, de 

forma recíproca, da verba de sucumbência.
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Com efeito, trata-se de embargos à execução em que formulados 

pedidos de: a) suspensão da execução em relação à empresa D'Cinco, devedora 

principal; b) suspensão da execução em relação ao coobrigado David Bibancos; 

c) reconhecimento de amortização da dívida com o saldo existente em aplicação 

(pág. 10).

A r. sentença afastou os pedidos de reconhecimento de 

amortização do débito, bem como o de suspensão da execução em face do 

coobrigado David, apenas acolhendo o pleito de suspensão do feito executivo em 

relação à empresa executada D'Cinco.     

Contudo, de fato, em relação a tal pedido, único acolhido pela 

juíza da causa, denota-se que o banco apelante manifestou sua expressa 

concordância à pág. 4.000, ao afirmar que “Com relação ao pedido de suspensão 

da execução em face da empresa devedora principal, concorda a Instituição com 

a suspensão da ação em face da empresa”.

Diante de tal cenário, entendo que, de fato, a sucumbência não 

poderia ter sido imputada de forma recíproca às partes. Primeiramente, porque 

dois dos três pedidos formulados pelos embargantes restaram desacolhidos, a 

evidenciar possibilidade de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.  

Outrossim, porque aquele acatado pelo juízo a quo o foi mediante concordância 

da instituição financeira, ou seja, diante de inexistência de resistência.

Portanto, razoável a redistribuição da sucumbência, que fica 

imputada aos embargantes-apelados, mantido o percentual de 10% fixado na 

sentença.

E, assim decidindo, não há que se falar em ofensa aos 

dispositivos legais mencionados pelas partes, servindo a assertiva para 

propósitos de prequestionamento. 

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI

Relatora
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