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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
2032634-25.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes 
ITALO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS LTDA EPP, 
ÍTALO MARCELINO RENDA e MARIA ÂNGELA DA ROCHA RENDA, é embargado 
BANCO SAFRA S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. 
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA 
(Presidente) e PAULO ROBERTO DE SANTANA.

São Paulo, 8 de janeiro de 2018.

Sebastião Flávio
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 38.291
Embargos de declaração nº 2032634-25.2017.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo/Foro Regional do Tatuapé
Embargantes: Ítalo Comércio de Peças e Acessórios para 
Bicicletas Ltda. EPP. e outros
Embargado: Banco Safra S.A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Alegação 
de hipótese de insuficiência da prestação jurisdicional não 
caracterizada. 

Acórdão que dá suficientes razões de fato e de direito para o não 
acolhimento da pretensão à atribuição de efeito suspensivo à 
apelação contra decisão que rejeitou liminarmente embargos à 
execução de título extrajudicial.

Pretensão sustentada na tese de onerosidade excessiva em contrato 
de mútuo bancário que está em dissonância com a situação de fato 
retratada no processo e com a orientação assentada em decisões 
afetadas a recurso repetitivo.

Pretensão que, ademais, é de garantes na busca de benefícios que 
somente são cabíveis à pessoa jurídica sob o regime de 
recuperação judicial, dos quais esta já se acha contemplada.

Inexistência de negativa de vigência a lei federal.

RECURSO REJEITADO.

 

Trata-se de embargos de declaração 

manejados por agravantes contra o acórdão no agravo 

regimental nº 2032634-25.2017.8.26.0000/50000 por 

eles interpostos contra decisão do relator editada 

em razão de pedido de antecipação de efeitos de 

tutela jurisdicional na fase de apelação, esta 

manifestada nos autos do processo dos embargos à 

execução de título extrajudicial rejeitados 
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liminarmente.

É buscada com o pleito de antecipação de 

tutela jurisdicional na fase recursal a atribuição 

de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dizem os embargantes que pretendem com os 

embargos de declaração o pronunciamento explícito 

sobre os dispositivos legais que apontam, cujo 

comando legal têm como contrariado. 

É o relatório.

Não se vê em que pudesse o intuito da lei 

de recuperação judicial, que é o  de soerguimento da 

empresa, possa se erigir de modo sistemático e 

generalizado em causa suficiente para a extensão do 

benefício legal da suspensão das ações judiciais aos 

garantes, em relação aos quais a previsão legal é de 

que as ações têm prosseguimento normal. 

O que se busca na realidade é uma 

intangibilidade do patrimônio dos devedores, por 
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decisão judicial, em verdadeiro ativismo jurídico e 

com contrariedade à própria natureza do processo de 

execução, cujo objetivo outro não é que o de 

permitir uma celeridade na recuperação do crédito, a 

começar pela garantia do juízo pela penhora. 

Assim é que, se o "caput" do artigo 919 do 

novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos 

à execução não terão efeito suspensivo, não se 

compreende a razão da invocação do parágrafo 1º do 

mesmo dispositivo legal sem a especificação de um 

motivo ponderável para a exceção àquele comando 

legal, muito  menos com a mera alegação genérica de 

que pode ser atribuído efeito suspensivo à ação 

incidental em causa quando presentes os requisitos 

para a tutela provisória.

A condição a tanto é que, primeiramente 

esteja o juízo garantido, o que não é a hipótese dos 

autos, e, em segundo lugar, que haja a 

verossimilhança do alegado, o que no caso é 

inexistente, pois, como já exaustivamente apontado 

no acórdão embargado, as teses apresentadas pelos 

agravantes, de onerosidade excessiva 

particularmente, além de genéricas, estão já 

pacificadas por decisões afetadas a recurso 
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repetitivo em sentido contrário ao que é afirmado.

Em suma, uma vez contratado por escrito, 

nos contratos bancários, há liberdade na estipulação 

da taxa de juros, a contagem destes pode ser 

capitalizada com periodicidade inferior a um ano e é 

incidente a comissão de permanência no período da 

mora.

Logicamente que inexiste o risco de 

causação de danos injustos aos devedores solidários, 

uma vez que o espírito da lei de recuperação 

judicial  é assegurar a intangibilidade apenas ao 

patrimônio da pessoa jurídica em recuperação 

judicial e não dos garantes. 

Ora, se do patrimônio dos sócios não 

usufrui a recuperanda, uma vez que são distintos e 

inconfundíveis, não é antevisto o alegado perigo da 

mora, ao menos a quem é destinatária da lei 

invocada. 

Não é demais lembrar que a pretensão dos 

embargantes se esbarra na regra do inciso III do 
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parágrafo 1º do artigo 1.012 do Código de Processo 

Civil, a qual diz produzir efeitos imediatamente a 

decisão que extingue sem resolução do mérito ou 

julga improcedentes embargos à execução. 

Desse modo, não é identificável no v. 

acórdão embargado a hipótese de negativa de lei 

federal por lhe ter atribuído insuficiente alcance 

na hipótese examinada, de modo que a entrega da 

prestação jurisdicional foi completa e adequada à 

particularidade do caso. 

Em face do exposto, rejeito os embargos de 

declaração. 

Sebastião Flávio

Relator
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