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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1071725-33.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
BANCO SOFISA S/A, é apelado/apelante CRYSALIS SEMPRE MIO INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso da embargante, e deram parcial provimento ao recurso do embargado, e 
majoraram os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o voto do relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1071725-33.2017.8.26.0100 -Voto nº 8943  – CB/LMCP/FCSO/VAG/GC/GR 2

Apelação nº 1071725-33.2017.8.26.0100

Apelantes e reciprocamente apelados: Crysalis Sempre Mio Indústria e Comércio de 
Calçados Ltda e Banco Sofisa S/A
Comarca: São Paulo  45ª Vara Cível  Foro Central
Juiz 1º Grau: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI

Órgão 2º Grau: 15ª Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto nº 8943

CONTRATOS BANCÁRIOS  Embargos à execução  Cédula de 

crédito bancário (abertura de crédito em conta corrente) firmada em 17 

de outubro de 2016  Parcial procedência  Crédito constituído depois de 

deferido o pedido de recuperação judicial - Não sujeição aos seus efeitos 

por se tratar de crédito extraconcursal (art. 49 da lei nº 11.101/2005) -  

Atos de constrição e alienação de bens que, todavia, devem ser 

submetidos ao juízo da recuperação judicial (STJ - AgRg nos EDcl no 

CC 136571 / MG )  CCB é título dotado de força executiva (CPC/2015, 

art. 784, XII,  ou art. 585, VIII, do CPC/1973, c.c. Lei 10.931/04, art. 28; 

REsp Repetitivo 1.291.575-PR e Súmula 14 do TJSP)  

Constitucionalidade da Lei nº 10.931/2004 por ausência de ofensa à 

Constituição Federal, art. 59, parágrafo único, ou à remetida Lei 

Complementar 95/98, regulamentada pelo Decreto nº 4.176, de 

28/03/2002 (ADI-MC 1.096/RS, RE 600.912)  Valor estampado na 

CCB é o que deve ser observado em relação ao requisito de liquidez do 

título executivo extrajudicial - Tarifas bancárias  Cobrança de TAC 

expressamente pactuada  Possibilidade para pessoas jurídicas  Exegese 

da Resolução CMN 3.919/10, artigo 1º, § 1º, I  Restabelecimento da 

cobrança - IOF  Correção da forma de cobrança mensal, conforme 

estipulação contratual, incidindo sobre os encargos do mês - Honorários 

advocatícios  Fixação realizada com correção e razoabilidade, pois 

observada correta base de cálculo - Recurso da embargante 

desprovido, e parcialmente provido o recurso do embargado; e, 

majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
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Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença 

proferida em 13 de novembro de 2017 (fls. 231/237), de relatório adotado, que julgou 

parcialmente procedentes embargos à execução para reconhecer, em parte, excesso de 

execução e, por conseguinte, reduzir o valor executado para aquele que for apurado 

mediante: (i) utilização do valor de face da CCB nº 7352, de R$ 500.000,00 (item IV  fl. 

142), como valor principal da dívida; e, (ii) exclusão da Tarifa de Abertura de Crédito 

(TAC), no valor de R$ 1.000,00. Em razão do decaimento recíproco, as partes foram 

condenadas ao pagamento de custas e despesas processuais em igual proporção, além de 

honorários advocatícios, que foram fixados da seguinte forma: em desfavor do embargado - 

10% sobre o proveito econômico obtido (excesso de execução reconhecido); em desfavor 

da embargante - 10% sobre a diferença entre o excesso de execução apontado e aquele 

reconhecido. Foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça à embargante.

No recurso do embargado (fls. 246/253) se alega que: o valor 

colocado à disposição do emitente é o valor do título e, desse modo, representa o valor da 

dívida, nos termos do que dispõe o art. 28, § 2º, II, da Lei nº 10.931/2004; e, é válida a 

cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC). Pede provimento do recurso para 

modificação da sentença.

No recurso da embargante (fls. 258/278) se alega que: faz jus ao 

benefício da gratuidade da justiça; a execução deve ser extinta, pois que em razão do 

deferimento do pedido de recuperação judicial os atos expropriatórios devem ser realizados 

somente pelo juízo universal, sendo incompetente o juízo da execução para processá-la; a 

cédula de crédito bancário não é título executivo, tendo em vista que o contrato discutido 

na verdade é de disponibilização de crédito rotativo em conta corrente “cheque especial”; é 

ilegal a forma de cobrança do IOF; e, os honorários advocatícios não foram distribuídos de 

forma proporcional. Pede provimento do recurso para modificação da sentença.

Contrarrazões às fls. 283/287 e 290/295.

Foi confirmada a denegação do benefício da gratuidade da justiça, 

bem como indeferido o pedido de diferimento do recolhimento das custas a final (fls. 

307/309), e a embargante apelante recolheu o preparo (fls. 312/314).

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1071725-33.2017.8.26.0100 -Voto nº 8943  – CB/LMCP/FCSO/VAG/GC/GR 4

Recursos conhecidos. Partes legítimas e regularmente 

representadas. As apelações, interpostas em 20/12/2017 e 23/01/2018, são tempestivas e 

foram devidamente instruídas com o preparo.

As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, de nº 7532 

(abertura de crédito em conta corrente), no valor de R$ 500.000,00, emitida em 17 de 

outubro de 2016 (fls. 142/151).

Referido crédito foi constituído depois de deferido o pedido de 

recuperação judicial da embargante (09/06/2016  fls. 139/141), não estando por essa 

cronologia sujeito aos seus efeitos, pois de natureza extraconcursal (art. 49 da lei nº 

11.101/2005), o que permite processamento da execução de título extrajudicial perante o 

juízo em que foi proposta.

Nesse sentido:

 “ARRESTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Dívida contraída 

depois de distribuído pedido de recuperação judicial - Não sujeição aos 

seus efeitos Lei 11.101/2005, artigo 49, §§ 3° e 4º - Não incidência da 

“vis atractiva” do Juízo da recuperação - Sentença mantida - Recurso 

desprovido” (TJ/SP  Apelação nº 0202231-27.2011.8.26.0100  Rel. 

Vicentini Barroso  15ª Câmara de Direito Privado  Julgada em 19 

de abril de 2016).

Todavia, os atos de constrição devem ser submetidos ao juízo da 

recuperação judicial, conforme recente precedente do C. STJ:

 “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO 

PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos 

de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea 

com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de 

modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de 

crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de 
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recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e 

de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a 

jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar 

tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação 

judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos 

créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. 

Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de 

recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum 

controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por 

inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido” (STJ - AgRg nos EDcl no CC 136571 / 

MG - Segunda Seção  Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze  Julgado 

em 24 de maio de 2017 -  DJe de 31 de maio de 2017). 

Por relevante, segue transcrição de excerto do voto proferido pelo 

relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze: 

“Na apreciação de casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem 

adotando a orientação segundo a qual "a decisão que defere o 

processamento do pedido de recuperação judicial tem como um de seus 

efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais contra 

o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior tranquilidade para 

a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego 

necessário para atingir o objetivo de reorganização da empresa" (CC n. 

126.135/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/8/2014). Desse 

modo, são, pois, incompatíveis com a recuperação judicial os atos de 

execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea 

com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de 

modo a configurar conflito positivo de competência. (...) Afirmar que o 

crédito nascido após a data do pedido não se sujeita à recuperação 

judicial não equivale a dizer que, necessariamente, deva ele ser pago em 

decorrência de atos constritivos emanados de Juízo alheio à 
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recuperação judicial. Uma coisa é assegurar que o crédito constituído 

posteriormente ao pleito de recuperação não sofra os seus efeitos. Coisa 

distinta é permitir que medidas impostas por diversos Juízos interfiram 

nos esforços empreendidos no âmbito da recuperação judicial com vias 

à retomada da saúde econômico-financeira da empresa deficitária. (...) 

Por essas razões, o melhor desfecho a ser dado para casos como o 

presente é assegurar a preferência do crédito nascido após o pedido de 

recuperação e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos 

ao Juízo recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos 

valores à recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos 

bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a 

solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação” 

Nesse sentido também já há posicionamento desse Egrégio 

Tribunal de Justiça:

 “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL - PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS 

FINANCEIROS DA EMPRESA - SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou exegese de que a adoção de medidas 

constritivas, tais como a pretendida pela exequente, deve se sujeitar à 

apreciação do Juízo da Recuperação Judicial, mesmo em se tratando de 

créditos extraconcursais. Decisão mantida. Recurso improvido” (TJ/SP 

 Agravo de Instrumento nº 2046167-17.2018.8.26.0000  Rel. Carlos 

Nunes  31ª Câmara de Direito Privado  Julgado em 4 de abril de 

2018).

Nessa quadra, diante da natureza extraconcursal do crédito 

executado, correta resulta manutenção do processamento da execução extrajudicial no juízo 

em que proposta, mas com oportuna observância de que constrição e alienação de bens, se 

ainda em curso a recuperação judicial, são questões de conhecimento e decisão pelo juízo 

da recuperação; é o que se observa e determina-se.

No mais, nos termos do atual CPC/2015, art. 784, XII (antigo art. 

585, VIII, do CPC/1973), são títulos executivos extrajudiciais “todos os demais títulos a 
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que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva” (com a redação que lhe deu 

a Lei nº 11.382/2006).

A CCB é um dos demais títulos que a lei atribui força executiva, 

estando expresso, desde a MP 1.960, de 14/10/1999, reeditada como MP 2.160-25, de 

23/08/2001, bem como em suas reedições, e, por último, quando da conversão na Lei nº 

10.931/2004, artigo 28, que: “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”.

O C. STJ reafirmou a natureza executiva da CCB no REsp  

1.291.575-PR, com voto condutor do Min. Luís Felipe Salomão, julgado com efeito 

repetitivo para os fins do então CPC/1973, artigo 543-C, em sessão realizada no dia 

13/08/2013, na qual ficou sedimentada a seguinte tese: “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 dez 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).”

E o entendimento remanesce, conforme EDecl no Agravo em REsp 

46.042-SP, sob relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02/10/14, DJe 

07/10/2014.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo editou a 

Súmula 14, no mesmo teor: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 

é título executivo extrajudicial”.

Nem há inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/04 que introduziu a 

“CCB”, pois inexiste qualquer ofensa direta formal ou material à Constituição Federal, 

artigo 59, parágrafo único, ou à remetida Lei Complementar 95, de 26/02/1998, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.176, de 28/03/2002, que regula a criação e forma das leis, 
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e que tenha sido declarada expressamente pelo C. STF no fato de citada lei englobar várias 

outras matérias.

O Plenário do C. STF assentou que a lei que veicula matéria 

estranha ao enunciado constante de sua ementa não ofende qualquer postulado inscrito na 

Constituição e nem vulnera qualquer princípio inerente ao processo legislativo, ante a 

inexistência, no vigente sistema de direito constitucional positivo, de regra idêntica à 

consagrada pelo art. 49 da revogada Constituição Federal de 1.934 (ADI-MC 1.096/RS, 

Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.03.95, DJ 22.09.95), conforme inserto na Apel 

0025264-02.2012.8.26.0001, Rel. Des. Matheus Fontes, TJSP, 22ª Câm. Dir. Privado; j. 

03/04/2014.

A posição do C. STF foi reafirmada no sentido de que “A 

pretensão recursal não merece acolhida. O acórdão recorrido decidiu a questão com 

base na legislação ordinária aplicável à espécie (Lei 10.931/2004 e Código de Processo 

Civil). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o 

recurso” (RE 600.912, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/10/2009).

Assim sendo, a CCB que embasa a execução representa título 

executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, seguindo rejeitada essa respectiva 

irresignação recursal.

No que tange à controvérsia de excesso de execução a sentença está 

correta. 

A alegação do Banco de que o valor colocado à disposição do 

emitente é o valor do título e, desse modo, representa o valor da dívida, nos termos do que 

dispõe o art. 28, § 2º, II, da Lei nº 10.931/2004, não comporta integral acolhimento, no 

caso.

O art. 28, caput, da retro referida lei prevê que a CCB 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 de conta corrente. 

Todavia, a representação pelo saldo devedor e pelos extratos de 

conta corrente deve principiar pelo valor estampado no título e creditado na conta corrente, 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1071725-33.2017.8.26.0100 -Voto nº 8943  – CB/LMCP/FCSO/VAG/GC/GR 9

pois este é o valor inicial contratado, admitida evolução ou redução em função de crédito 

de amortizações ou débito decorrente de encargos remuneratórios e moratórios.

Vê-se que o embargado não comprovou que a diferença debitada na 

conta vinculada de R$ 28.224,87, juntamente com o valor de R$ 500.000,00 da CCB (fl. 

153) referia-se à mesma operação de crédito, e nem há aditivo contratual. 

De tal modo, o valor estampado na CCB de R$ 500.000,00 é o que 

prevalece como crédito inicial disponibilizado para preenchimento de seu requisito de 

liquidez, pois em conformidade com o ajuste; se o Banco creditou na conta corrente valor 

superior é ato outro a desafiar procedimento processual distinto do da execução 

extrajudicial fundada na CCB.

Como bem fundamentado na sentença: “(...) Ainda que, na prática, 

tal repasse tenha sido maior, não pode o débito objeto da execução destoar do título 

executivo. Destarte, no cálculo do valor da obrigação, deve ser levado em consideração o 

valor de face da CCB, correspondente a R$ 500.000,00, devendo eventual diferença ser 

perseguida pelas vias próprias, se o caso (...)” (fl. 235). 

Correto, via de consequência, o reconhecimento do excesso de 

execução. 

Em relação à tarifa de abertura de crédito (TAC), no valor de R$ 

1.000,00 (fl. 43), válido é o ajuste e cobrança.

A Súmula 565 do C. STJ diz respeito às pessoas físicas 

consideradas consumidoras de serviços bancários, beneficiárias de serviços diferenciados, 

tanto que assim consideradas na Resolução CMN 3.919/10, artigo 1º, § 1º, II. Para pessoas 

jurídicas a cobrança da enfocada tarifa segue o regrado na citada Resolução CMN 3.919/10 

que preceitua: 

“Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por 

parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para 

fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a 
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instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente 

autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. 

§ 1º Para efeito desta resolução: 

I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não 

esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de 

serviços ou de aplicação financeira;”

Desse modo, tendo sido expressamente pactuada (fl. 142), a 

cobrança se afigura correta, comportando provimento o recurso do embargado nesse ponto.

Quanto à forma de cobrança do IOF não comporta acolhimento 

essa insurgência da embargante, pois correta a cobrança mensal, conforme estipulação 

contratual na cláusula V (forma de pagamento do principal, juros e encargos  fl. 143). 

Tratando-se de operação na modalidade abertura de crédito (operação flutuante), conforme 

previsto em contrato, a cobrança será realizada mensalmente no primeiro dia útil do mês e 

no dia de vencimento final, incidente sobre os encargos devidos. O extrato da conta 

vinculada de fls. 152 ou 153 demonstra que os débitos ocorreram de forma correta. 

 Por fim, os honorários advocatícios foram fixados com correção e 

razoabilidade, sendo observada a correta base de cálculo. Os honorários fixados em 

desfavor do embargado tiveram como base o proveito econômico obtido pela embargante 

(excesso de execução). Os honorários fixados em desfavor da embargante tiveram como 

base a diferença entre o excesso por ela alegado (R$ 137.811,26) e aquele efetivamente 

reconhecido. A sentença na questão é mantida.

E tendo em vista o desprovimento do recurso da embargante, bem 

como o desprovimento parcial do recurso do Banco, e a sistemática atual para verba 

honorária preconizada pelo art. 85, § 11, do NCPC, e apresentadas contrarrazões pelas 

partes, majoro nesta esfera recursal os honorários advocatícios para 15%.

Anoto que é entendimento pacífico de que o órgão julgador não 

está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da 
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Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram 

automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

Na temática o C. STJ estabelece que: “São numerosos os 

precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando 

do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde 

que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (REsp 94.852, SP, Rel. Min. Fontes 

de Alencar, DJ 13/09/99, p. 1088).

Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso 

da embargante, e dou parcial provimento ao recurso do embargado, e majoro os 

honorários advocatícios.

                             JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
                                                               Relator

       (assinatura digital)
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