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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
2216721-19.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes 
ELETROSOM S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NATAL ACIR ROSA, é 
embargado BANCO BVA S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19ª 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 RICARDO PESSOA DE 
MELLO BELLI (Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E JOÃO CAMILLO DE 
ALMEIDA PRADO COSTA.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 16799

Embargos de Declaração nº 2216721-19.2017.8.26.0000/50000

Embargtes: Eletrosom S.A. Em recuperação judicial e Natal Acir Rosa 
Embargado: Banco Bva S/A em liquidação extrajudicial
Comarca: São Paulo

Embargos de declaração  V. Acórdão que negou conhecimento, 

por maioria, a agravo interposto em face de decisão que indeferira 

efeito suspensivo nos embargos do devedor  Hipóteses dispostas 

pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àquelas 

constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora 

dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação  

Discussão jurisdicional, que não dá azo aos aclaratórios  

Impertinente a aferição de situação de risco, porque disposta em 

voto vencido, que não embasa o resultado, e porque se refere à 

questão meritória - Indevida pretensão de reanálise de mérito  

Ausência do efeito regressivo  Questão deduzida como fato novo 

(recuperação judicial concedida) que pode ser levada para análise 

do d. Juízo de primeiro grau  Risco de indevida supressão de 

instância  Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração interpostos por 

ELETROSOM S.A. - Em Recuperação Judicial e outro, em face do v. 

acórdão de fls. 1884/1889, por meio do qual fora negado conhecimento a 

agravo apresentado diante de BANCO BVA S/A - Em Liquidação 

Extrajudicial, entendendo a d. maioria que “a decisão que indefere o pedido 

de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor não está inserida 
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no rol taxativo a que alude o artigo 1.015 do Código de Processo Civil”.

 Alega a embargante, em síntese, cabimento do agravo, 

por conta do disposto no inciso X do referido dispositivo legal. Dispõe, ainda, 

necessidade do conhecimento de fato novo, representado pela concessão de 

recuperação judicial da recorrente, por decisão proferida em 21 de fevereiro 

de 2018, circunstância apta a ensejar a suspensão pretendida. Refere, por fim, 

incongruência no reconhecimento da ausência de risco, diante do altíssimo 

valor da execução (fls. 01/07).

É o relatório.

Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes 

acolhimento.

Na sistemática processual introduzida pela Lei 

13.105/2015 (CPC/2015), cabem embargos de declaração em face de 

decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício 

ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022).

No caso específico, não verifico quaisquer das referidas 

hipóteses. 

Sabe-se que eventual omissão, contradição ou 

obscuridade, dispostas pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-

se àquelas constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora 

dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação.

Rodrigo Mazzei explica que “haverá contradição 
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quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis 

entre si, uma capaz se superar a outra. (...). Assim, em síntese, a 

contradição, além de endoprocessual, há de estar posta no ventre do ato 

processual embargado” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil, de Acordo com as Alterações da Lei 13.256/2016; Coordenadores: 

Teresa Arruda Alvim Wambier... (et al.); 2ª edição, revista e atualizada; S. 

Paulo; Ed. Revista dos Tribunais; 2016; p.1.022).

Esclareceu também o C. Superior Tribunal de Justiça que 

“a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com 

ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da 

parte” (EdclREsp 218528  SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 

07.05.2002).

No caso, não há se falar em tais fenômenos, por não 

haver sido reconhecida possibilidade de conhecimento do recurso, consoante 

pretensão dos recorrentes.

Insta consignar que esta relatoria igualmente entende pela 

possibilidade de seguimento do agravo, mas fora vencida pela d. maioria. A 

circunstância, de todo modo, não dá azo para alteração em sede de 

aclaratórios, porquanto jurisdicional a discussão. 

Impertinente, ainda, a aferição de situação de risco. 

Primeiro, porque disposta em voto vencido, que não embasa o resultado. 

Segundo, porque também se refere à questão meritória.

Vê-se que referidas pretensões resvalam na reanálise de 
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mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos embargos quando 

decorrente da correção de erro material manifesto, ou ainda, para fins de 

suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações não se verificam 

no caso sub judice.

Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de 

declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora 

objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não 

encontra previsão legal. 

Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda 

Câmara de Direito Privado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  Omissão - 

Inexistência de qualquer vício  Provimento colegiado 

claro, completo e exauriente, devidamente 

fundamentado - Pretensão ao reexame da matéria  

Caráter de infringência  Inadmissibilidade  

Embargos rejeitados. (ED 0002183-53.2012.8.26.0541, 

Relator: Mario de Oliveira; Comarca: Santa Fé do 

Sul; Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Data 

do julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 

29/02/2016);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de 

omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios 

não configurados. Caráter infringente do julgado e 

proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na 
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hipótese. Embargos rejeitados. (ED 

1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de 

Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão 

julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).

Por fim, não se revela apta a conhecimento, nesta seara, a 

questão deduzida como fato novo, diante da possibilidade de ser levada para 

análise do d. Juízo “a quo”, ao qual cabe deliberar acerca de matéria díspar 

daquela que originou o agravo. A hipótese, inclusive, redundaria indevida 

supressão de instância.

Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a 

rejeição dos embargos é medida de rigor.

Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de 

declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.

CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora


