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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1023480-46.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes SÉRGIO 
BRUNO DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA) e DÉBORA REGINA SANCHES 
BIANCALA DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SASTRE 
REDONDO (Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Eduardo Siqueira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 23142
APEL.Nº: 1023480-46.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (2ª VC)
APTES. : SÉRGIO BRUNO DOS REIS e DÉBORA REGINA SANCHES 

BIANCALA DOS REIS (JG)
APDO.  : BANCO BRADESCO S.A.

APELAÇÃO  EMBARGOS DE DEVEDOR  
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE  
CERCEAMENTO DE DEFESA  INOCORRÊNCIA  
DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS 
PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais 
provas são relevantes à formação de sua convicção. 
PRESENÇA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. 
Nos termos da Súmula 14, deste Tribunal de Justiça: “A 
cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título 
executivo extrajudicial”, não havendo que se falar em ausência 
dos requisitos do título executivo. SUPOSTA 
IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, 
TENDO EM VISTA O DEFERIMENTO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA O DEVEDOR 
PRINCIPAL  INOCORRÊNCIA  Embora o artigo 6º da Lei 
n° 11.101/05 preveja a suspensão da execução no caso de 
concessão da recuperação judicial, essa regra não se estende 
aos coobrigados, como no caso em apreço, e, portanto, nada 
obsta o prosseguimento da demanda executória contra estes. 
EXCESSO DE EXECUÇÃO  INOCORRÊNCIA  Ausência 
de prova documental nesse sentido. SUPOSTA COBRANÇA 
DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TAC  
INOCORRÊNCIA  Conforme se extrai da cédula bancária, 
não houve tais cobranças, razão pela qual nada há que se 
revisto neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  
NECESSIDADE DE REDUÇÃO. Por fim, o montante fixado a 
título de honorários advocatícios (15% do valor da execução), 
assiste razão ao apelante, pois a causa não é complexa e nem 
exige elevado grau de dedicação. SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SÉRGIO 

BRUNO DOS REIS e DÉBORA REGINA SANCHES BIANCALA DOS REIS, nos 
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autos dos embargos de devedor que movem em face de BANCO BRADESCO 

S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da 

sentença de fls. 277/284, do Juiz FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO, da qual o 

relatório se adota. 

Os apelantes recorrem, destacando, em síntese, que: (a) o 

julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa, pois impediu a 

instrução processual; (b) o valor cobrado é incerto, ilíquido e inexigível; (c) os 

valores executados não podem ser cobrados nesses autos, mas somente nos 

autos da recuperação judicial da devedora principal (empresa Total Office 

Comércio de móveis para escritório LTDA); (d) houve excesso de execução; (e) a 

comissão de permanência é ilegal; (e) é indevida a cobrança de TAC (tarifa de 

abertura de crédito); (f) o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido.  

O recurso não foi preparado em face da gratuidade de 

justiça, e foi respondido.

É o relatório.

Por primeiro, anoto que o julgamento antecipado da lide, por 

si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é instituto autorizado pelo 

próprio CPC (art. 355, I).

Neste contexto, não é demais destacar que “No sistema de 

persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de 

Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da 

conveniência e necessidade da sua produção (...)” (STJ, AgRg no Ag 

1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)

Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da 

prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a 

necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de 

ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil” (STJ, AgRg no 
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Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)

No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova 

documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre 

convencimento do juiz a quo, razão pela qual foi a dilação probatória foi 

corretamente afastada.

No mérito, o recurso não merece provimento, exceto no que 

tange ao valor dos honorários advocatícios.

Inicialmente, o recurso não merece acolhimento quanto à 

falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título exigido pelo Apelado.

Como é cediço, a Cédula de Crédito Bancário é espécie de 

título executivo extrajudicial e está regulamentada pela Lei n° 10.931/2004, 

conforme estabelecido no seu 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” (Grifei).

No caso em tela, anoto que, além da própria Cédula de 

Crédito Bancário mantida entre as partes, a ação de execução proposta pelo 

Apelado foi instruída também com a planilha de cálculo, onde é possível 

identificar de forma clara e objetiva a constituição do débito e os encargos 

contratuais utilizados, atendendo, pois, suficientemente aos requisitos que lhe 

garante certeza, liquidez e exigibilidade.

De qualquer forma, cumpre destacar que a Cédula de 

Crédito Bancário é modalidade de título de crédito autorizado regulamentado pela 

Lei n° 10.931/2004 e representa título executivo extrajudicial pelo Código de 

Processo Civil.

Neste diapasão, este Tribunal de Justiça fixou nos termos 
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da Súmula 14, que: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título 

executivo extrajudicial” (Grifei)

Este também é o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme se observa no REsp 1291575/PR, julgado nos termos do art. 

543-C, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo):

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-

C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A 

CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 

10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA 

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS 

AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO 

ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A 

Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, 

representativo de operações de crédito de qualquer natureza, 

circunstância que autoriza sua emissão para documentar a 

abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de 

crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve 

vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores 

utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira 

taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, 

de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, 

§ 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, 

recurso especial não provido. (STJ; REsp 1291575/PR, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/08/2013, DJe 02/09/2013) (Grifei)

No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 281.590/MG, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 

04/02/2014; STJ, AgRg no AREsp 46.950/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013; 

STJ, AgRg no REsp 1271339/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 29/08/2012.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

“(...) é firme no sentido de considerá-lo título executivo extrajudicial (art. 585, II, do CPC), na 
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medida em que ele se constitui verdadeiro mútuo de importância determinada. O valor do 

principal da dívida é demonstrável de plano, sendo sua evolução aferível por simples 

cálculos aritméticos, diferentemente do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta-

corrente.” (STJ; AgRg no REsp 1233423/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 24/02/2012) (Grifei)

No mesmo sentido, destaco: STJ, AgRg no AgRg no REsp 

1141470/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 

em 06/08/2015, DJe 13/08/2015; STJ, AgRg no AREsp 479.851/MG, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 

15/10/2015; STJ, AgRg no REsp 805.891/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 13/09/2013.

Assim, por não haver qualquer irregularidade na cédula em 

questão, não há que se falar em ausência de título executivo extrajudicial hábil a 

amparar a execução movida em face dos Apelantes.

Com relação à suposta impossibilidade de execução dos 

valores nesses autos, decorrente do fato da devedora principal estar em 

recuperação judicial, anoto que a afirmativa não encontra respaldo em juízo.

Ora, a execução no caso em tela foi manejada contra os 

garantidores, aos quais não se aplica a suspensão da lei de falência. 

É o que se verifica no artigo 49, §1º da referida Lei. 

Vejamos: 

"art. 49: Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos.

§1º. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus 

direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” 

(Grifei)

Nesse sentido é o Magistério do Douto Magistrado MANOEL 

JUSTINO BEZERRA FILHO (Lei de Recuperação de Empresas e Falência 

Comentada, Editora Revista dos Tribunais, 5a Edição, pág. 146/147):

"O credor com garantia de terceiro (v.g. aval, fiança, etc), mesmo 
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sujeitando-se aos efeitos da recuperação, pode executar o garantidor. Um 

exemplo facilitará o entendimento: suponha-se uma limitada que emitiu uma 

promissória em favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada (ou qualquer 

terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja sujeito aos efeitos da 

recuperação, o credor pode executar o avalista." (Grifei)

E não é outro o entendimento desta Câmara e deste 

Egrégio Tribunal, conforme se depreende, dentre tantos outros, dos seguintes 

julgados:

Agravo de instrumento  DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO  DO PROCESSO EM FACE 

DOS COOBRIGADOS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO 

JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA  DEFERIMENTO DO 

PEDIDO QUE NÃO IMPEDIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

COM RELAÇÃO  AOS CODEVEDORES, A TEOR DO QUE 

DISPÕE O ART. 49, § 1.°, E 59, DA LEI 11.101/05  

SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL, APENAS COM 

RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA  Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça pelo sistema repetitivo  Tema já enfrentado 

em anterior acórdão proferido em agravo de instrumento interposto 

nos autos da execução  Manutenção dos fundamentos  Recurso 

não provido (TJSP, AI 2117104-23.2016.8.26.0000, 38ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. CÉSAR PEIXOTO, j. em 29/07/2016). (Grifei) 

EMBARGOS À EXECUÇÃO  Execução que foi suspensa 

com relação à pessoa jurídica, mas não aos sócios, pessoas 

físicas, eis que a suspensão das execuções em razão da 

recuperação judicial não se estende aos coobrigados, nos 

termos do art. 6º da Lei de Falências  Precedentes deste E. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido  

Conflito de competência afastado, na medida em que, não sendo 

suspensas as execuções em faces dos coobrigados, a vara cível é 

a competente para a apuração da presente demanda - Embargos 

improcedentes - Sentença Ratificada  Art. 252, RITJSP  Recurso 

NÃO PROVIDO (TJSP, Apelação0038802-43.2012.8.26.0068,  38ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SPENCER ALMEIDA 

FERREIRA, j. em 22/06/2016). (Grifei)

SUSPENSÃO DO PROCESSO - Execução por título 

extrajudicial - Inadmissibilidade - Possibilidade de 

prosseguimento da execução contra devedor solidário, ainda 
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que tenha sido aprovado plano de recuperação judicial da 

devedora principal - Recurso improvido. (TJSP, Agravo de 

Instrumento n. 991090466250 (7405863200), 23ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODÓI, j. em 

24/03/2010). (Grifei)

"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recorrentes 

que são avalistas de título de crédito executado - Insurgência 

contra decisão que determinou a continuidade da execução em 

face de sócios solidários de empresa que obteve recuperação 

judicial - Inadmissibilidade - Inexistência de impedimento legal 

para o prosseguimento da ação executiva contra os 

coobrigados, considerando que o aval se caracteriza como 

garantia autônoma - Agravo improvido. (TJSP, Agravo de 

Instrumento n° 7.371.354-1/00, 18ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. ROQUE MESQUITA, j. 28.07.09). (Grifei)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS 

COOBRIGADOS - ARTIGOS 49, §1° E 59 DA LEI N° 11.101/05 - 

PENHORA ON LINE - MODO EFICAZ E MENOS ONEROSO AO 

DEVEDOR - RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP, Agravo de 

Instrumento n. 990100272527, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Des. EDGARD JORGE LAUAND, j. em 20/04/2010). (Grifei)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de 

crédito bancário  Suspensão determinada com base no artigo 

6º da Lei n° 11.101/05, em face do deferimento do 

processamento da recuperação judicial da empresa executada 

- Possibilidade de continuação da execução em face do 

coobrigado - Incidência do artigo 49, § 1o, da Lei n° 11.101/05 - 

Recurso provido para este fim. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 

990093534320, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

CORREIA LIMA, j. em 15/03/2010). (Grifei)

Em suma, embora o artigo 6º da Lei n° 11.101/05 preveja a 

suspensão da execução no caso de concessão da recuperação judicial, essa 

regra não se estende aos coobrigados, como no caso em apreço, e, portanto, 

nada obsta o prosseguimento da demanda executória.

Com relação ao suposto excesso de execução, também não 
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há prova documental nesse sentido.

De outro lado, no que tange à suposta cobrança de 

comissão de permanência e TAC, conforme se extrai da cédula bancária, não 

houve tais cobranças, razão pela qual nada há que se revisto neste ponto.

Por fim, o montante fixado a título de honorários 

advocatícios (15% do valor da execução), assiste razão aos apelantes, pois a 

causa não é complexa e nem exige elevado grau de dedicação.

Assim, de rigor a fixação em 11%, já considerando o 

trabalho desempenhado em segundo grau.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, 

unicamente para reduzir os honorários advocatícios, nos moldes acima.

EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator
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