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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
2109453-03.2017.8.26.0000/50000, 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 16ª 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 Exmos. Desembargadores SIMÕES 
DE VERGUEIRO (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017. 

Jovino de Sylos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 31319
EDEC.Nº: 2109453-03.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : ÍTALO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 

BICICLETAS LTDA-EPP, ÍTALO MARCELINO RENDA E 
MARIA ÂNGELA DA ROCHA RENDA

EBDO.  : BANCO SAFRA S/A

*Embargos de declaração  execução  título extrajudicial  
embargos recebidos com efeito suspensivo tão-só em relação à 
empresa coexecutada (Súmula 581/STJ), que pleiteou e alcançou 
pedido de recuperação judicial - quanto aos executados pessoas 
físicas, avalistas, processamento no efeito devolutivo e sem 
concessão de gratuidade judiciária  inconformismo  agravo que 
não pode ser conhecido, por falta de requisito de admissibilidade 
(art. 1015 do CPC/15), quanto ao indeferimento de 
suspensividade da execução  jurisprudência do TJSP  recurso 
acolhido apenas para deferir gratuidade de justiça aos 
coexecutados  na parte conhecida, agravo provido  inexistência 
de obscuridade, contradição ou omissão  prequestionamento 
anotado - embargos rejeitados.*

1. Os presentes embargos declaratórios, 

com caráter modificativo, em face do V. Acórdão de fls. 

542/548 sustentam a ocorrência de omissão, obscuridade 

ou contradição, uma vez que, ao não conhecer em parte 

do agravo dos aqui embargantes por falta de requisito 

de admissibilidade (art. 1015 do CPC/15), no 

respeitante ao indeferimento de suspensividade da 

execução, em síntese não observou que, “para atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos, além da garantia da 

execução, a lei (art. 919, § 1º, CPC/15) exige os 

mesmos requisitos para a tutela provisória (art. 300 

c.c. art. 311, incs. II a IV, ambos do CPC/15)”, 

ofendendo os inúmeros artigos elencados a fls. 05/06 

dos aclaratórios. Impõe-se pois pronunciamento deste E. 

Tribunal, especialmente porque a matéria ventilada nos 
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aclaratórios tem como escopo precípuo o 

prequestionamento da questão suscitada.

2. Contudo, os declaratórios não 

comportam acolhimento, porque os recorrentes tão-só 

reiteram argumentações anteriormente deduzidas e bem 

decididas pelo Aresto impugnado, o qual resolveu a 

disputa dentro dos limites colocados em juízo pelas 

partes, expendendo motivação bastante a justificar a 

solução encontrada (CF/88, art. 93, IX e CPC/15, art. 

11).

3. Pacífica é a orientação 

jurisprudencial deste Sodalício: “Embargos de 

declaração  Petição recursal que não demonstra a 

existência de qualquer vício no acórdão embargado - 

Pretensão que denota caráter nitidamente infringente, 

desbordando dos estreitos limites de admissibilidade do 

recurso - Embargos de Declaração rejeitados” (Embargos 

de Declaração no Mandado de Segurança nº 263.587-2, São 

Paulo, 4º Grupo Especial das Seções Civis, REL. DES. 

MOHAMED AMARO, j. 26.10.95).

4. Acresce que “Os embargos prestam-se a 

esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou 

contradições no julgado. Não para que se adeque a 

decisão ao entendimento do embargante” (STJ, 1ª T., 

EDclAgRgREsp 10.270-DF, REL. MIN. PEDRO ACIOLI, j. 

28.08.91).

5. Aliás, ficou bem claro nos itens 05 e 

06 de fls. 544/545: “Desde logo se anota que, conforme 

já adiantado no despacho inaugural de fls. 522/523, o 

agravo não pode ser conhecido quanto à pretendida 
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suspensão do executório. Dentre as hipóteses taxativas 

arroladas no art. 1015 do CPC/15, não se encontra o 

indeferimento do pedido de processamento dos embargos à 

execução sem efeito suspensivo, mas apenas e tão 

somente a possibilidade de interposição do agravo de 

instrumento nos casos de "concessão, modificação ou 

revogação do efeito suspensivo aos embargos à 

execução". Essa tem sido a orientação deste Sodalício, 

confiram-se: AI nº 2184284-56.2016.8.26.0000, TJSP, 20ª 

Câmara de Direito Privado, REL. DES. REBELLO PINHO, j. 

24.10.2016. A despeito disso, não é demais lembrar que 

os informes judiciais de fls. 537 noticiam: '... 

Reformo parcialmente a decisão de fls. 242/243, item 4, 

para suspender o andamento da execução em relação, 

exclusivamente, à coexecutada Ítalo Comércio de Peças e 

Acessórios para Bicicletas Ltda. Quanto aos 

executados/pessoas físicas, avalistas, nada obsta o 

prosseguimento deste processo. A propósito, conforme 

resolvido no REsp. n.º 1.333.349/SP, REL. MIN. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, j. 26.11.2014, para efeitos inclusive 

do à época em vigor art. 543-C do CPC, 'A recuperação 

judicial do devedor principal não impede o 

prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou 

extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores 

solidários ou coobrigados em geral, por garantia 

cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam 

a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso 

III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por 

força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 

11.101/2005'. Na linha desse precedente, segue a Súmula 

n.º 581 do C. STJ, editada em 14 de setembro de 2016: 

'A recuperação judicial do devedor principal não impede 
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o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra 

terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, 

por garantia cambial, real ou fidejussória'”.

6. Nessas condições, os declaratórios 

não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado 

caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente 

inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale 

dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, 

com reapreciação do que acabou decidido com efetiva 

observância dos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer 

maneira, fica anotado o prequestionamento.

7. Com esses fundamentos, rejeitam-se os 

embargos.

JOVINO DE SYLOS
Relator
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