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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE ESGOTAMENTO 
DO  MERITUM  CAUSAE  NO  EXAME  DA  TUTELA 
ANTECIPADA.  CARÁTER  SUMÁRIO  DO  PROVIMENTO 
JURISDICIONAL.  REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de 
integração, não se prestando para pleitear o esgotamento do 
mérito  da  causa  em  sede  de  exame liminar  em  recurso  de 
agravo de instrumento, especialmente porquanto tal momento 
processual restringe o provimento jurisdicional ao exame do 
fumus boni iuris e do periculum in mora.

-  O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento 
pacífico de que  “[...] os embargos declaratórios, mesmo para 
fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão 
embargada ostentar  algum dos vícios que ensejariam o seu 
manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  aclaratórios  opostos  por  Federal  de  Seguros  S.A. 
contra decisão liminar de relatoria deste Gabinete que deferiu apenas parcialmente o 
pleito  de  antecipação  da  tutela  recursal  formulado  pela  embargante,  para  o  fim 
específico de determinar a manutenção do bloqueio judicial dos valores penhorados 
via BACENJUD até julgamento definitivo do presente recurso, vedando a expedição, 
neste período, de qualquer ordem de liberação ou levantamento de valores.

Sustenta o polo embargante que o  decisum  recorrido deve ser 
reformado e  integrado,  em razão,  sobretudo,  de se  encontrar  eivado de omissão, 



posto que deveria ter deferido integralmente a tutela, com a consequente liberação 
do  valor  bloqueado  à  insurgente,  considerando  que  a  legislação  pátria  é  clara  e 
assente ao denotar a completa impossibilidade de constrição de valores pertencentes 
a seguradoras que se encontram em fase de liquidação extrajudicial.

É o relatório que se revela essencial. Decido.

De início, importa anotar a impossibilidade de sujeitar o exame 
do  recurso  à  Corte  Colegiada,  uma  vez  que,  sendo  a  decisão  de  natureza 
monocrática,  inviável  exigir  que  o  colegiado  esclareça  decisão  da  qual  não 
participaram os demais membros da Corte.

A esse respeito, pois, destaquem-se as ementas infra:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL. 
QUESTÃO  DE  ORDEM.  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO. 
JULGAMENTO  COLEGIADO.  NECESSIDADE  DE  DECISÃO 
UNIPESSOAL.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL.  1.  A 
Segunda Turma, em recente assentada, uniformizou entendimento 
de  que  os  embargos  declaratórios  opostos  contra  decisão 
monocrática  do  relator  devem ser  julgados por  meio de decisão 
unipessoal,  e  não colegiada.  Prestígio de antigos  precedentes  da 
Corte  Especial  e  do  princípio  do  paralelismo  de  formas.  2. 
Arguição  de  nulidade  procedente.  Necessidade  de  anulação  do 
acórdão para renovação do exame dos embargos declaratórios por 
ato  decisório  singular.  Embargos  declaratórios  acolhidos  para 
anular o acórdão embargado.1 

A jurisprudência pacífica desta Corte orienta-se no sentido de que 
os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática do 
relator devem ser julgados por meio de decisão unipessoal, e não 
colegiada,  prestigiando  o  princípio  do  paralelismo  de  formas. 
Precedentes da Corte Especial.2

Assim, passo a examinar,  monocraticamente,  os embargos de 
declaração.  Compulsando-se a casuística em destaque, verifica-se que os presentes 
embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar quaisquer vícios existentes no 
decisum, mas, simplesmente, pleiteiam o esgotamento do meritum causae em sede de 
análise do pedido liminar formulado, o que é inadmissível na processualística pátria.

Nesta senda, o artigo 535, do CPC, preceitua o seguinte:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

1 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1194889/AM - Rel. Min. Humberto Martins – T2 – j. 01/03/2011 – 15/03/2011.
2 STJ - EDcl nos EDcl no Ag 1195482/DF - Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Conv. TJ/RJ) – T5 - 20/09/2011 - 14/11/2011.



II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 
tribunal.

À  luz  desse  raciocínio,  não  se  detecta  qualquer  omissão  no 
decisum recorrido, uma vez que a medida antecipatória de tutela fora analisada com a 
adequada  e  suficiente  fundamentação,  não  tendo  havido,  portanto,  qualquer 
impropriedade ou equívoco em redor do deferimento parcial da medida, haja vista 
considerarem os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Comprovando  o  tratamento  da  matéria  ora  embargada  na 
ocasião do julgamento liminar em ataque, é fundamental destacar o próprio teor da 
decisão proferida, nos termos dos excertos seguintes:

“De  início,  fundamental  adiantar  que  o  Código  de  Processo  Civil 
autoriza  o  Relator  a  atribuir  efeito  suspensivo  ao  agravo  de 
instrumento nos casos em que se verifique perigo de lesão grave e de 
difícil  reparação,  exigindo,  ainda,  que  seja  relevante  a 
fundamentação, conforme dispositivo inserto em seu artigo 558. 

Não resta dúvida, como tem observado a melhor doutrina, que  “há 
semelhança entre os requisitos para a concessão da medida cautelar e 
os  requisitos  dispostos  no  art.  558  do  CPC,  quando  se  trata  de 
concessão de efeito suspensivo”3.  No mesmo sentido é a abalizada 
opinião dos juristas Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,  in  
verbis:

O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou 
não  conceder  o  efeito  suspensivo  ao  recurso.  Se  verificar  que  a 
execução  da  decisão  agravada  pode  trazer  perigo  de  dano 
irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do 
recurso (fumus boni juris), deve dar efeito suspensivo ao agravo4.

O fumus boni juris, no dizer de Willad de Castro Villar, consiste no 
“juízo de probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser 
acertado”5.  Em  outras  palavras,  diz  respeito  à  plausibilidade  do 
direito material pretendido, que deve se mostrar factível a partir do 
exame dos elementos colacionados aos autos.

A seu turno, o periculum in mora se reporta à possibilidade de dano 
irreparável  ou  de  difícil  reparação,  revelando-se  na  iminência 
inequívoca  de  um dano que a  parte  poderá sofrer,  caso a  decisão 
atacada opere os seus efeitos.

Seguindo tal raciocínio, o jurista Hely Lopes Meirelles assevera que 

3  José  Miguel  Garcia  Medina,  Antecipação  da Tutela  Recursal  e  Efeito  Suspensivo  – Análise  de Alguns 
Problemas Decorrentes da Aplicação do art. 558 do CPC.

4  in Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., RT, p. 1075
5  in Medidas Cautelares, 1971, p. 59.



“para a concessão da liminar devem concorrer  os dois requisitos 
legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 
inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão  irreparável  ao 
direito  do  impetrante,  se  vier  a  ser  reconhecido  na  decisão  de 
mérito.”

Como  sabido,  pois,  a  apreciação  liminar  não  permite  análise 
aprofundada  da  matéria,  havendo  apenas  um  juízo  de  cognição 
sumária (sumaria cognitio) quanto a tais requisitos do fumus boni juris e 
periculum  in  mora,  de  ocorrência  indispensável  ao  deferimento  da 
medida.  À luz de tal raciocínio, fundamental proceder à análise de 
tais requisitos na presente casuística.

Examinando detidamente os autos, penso que em sede desse exame 
prefacial do recurso, único possível neste momento processual, não 
lograra a recorrente demonstrar a presença do periculum in mora, este 
o  qual,  alegadamente  segundo  a  pretensão  recursal,  residiria  na 
comprovação de um “dano potencial representado pelo perigo criado 
em face a penhora indevida realizada junto as contas bancárias desta 
Seguradora, que encontra-se em regime de Liquidação Extrajudicial, 
estando impedida,  por via de consequência,  de sofrer restrição em 
seus bens”.

A  meu  ver,  não  se  evidencia  qualquer  indício  que  pugne  pelo 
deferimento integral da medida em sede liminar, eis que, ao contrário 
do  pretendido  e  suscitado  pela  insurgente,  a  mera  alegação  de 
urgência decorrente de eventuais danos à sociedade em liquidação 
extrajudicial  não  se  mostra  hábil  à  concessão  da  tutela  liminar, 
sobretudo  tendo  em  vista  a  natureza  peculiar  desta,  que,  como 
cediço,  envolve  uma ordem de desbloqueio  de penhora  on line  no 
valor de R$ 1.124.557,07.

A  esse  respeito,  fundamental  destacar  que  prejuízos  concretos  e 
maiores  poderiam  restar  configurados  acaso  deferida  a  pretensão 
sumária  formulada  pelo  polo  recorrente,  qual  seja,  in  casu,  o 
desbloqueio  do  valor  penhorado  e  sua  liberação  em  favor  da 
agravante. Tal é o que se dá uma vez que tal medida antecipatória 
poderia  inviabilizar  o  cumprimento  da  sentença  transitada  em 
julgado  e,  consequentemente,  retirar  a  efetividade  do  provimento 
jurisdicional desta Corte, sobretudo em virtude do estado em que se 
encontra  a  sociedade  executada  e,  igualmente,  do  alto  valor  da 
execução  (R$  3.834.118,13)  e  da  insuficiência  da  massa  para 
adimplemento da condenação consagrada no presente feito.

Neste  norte,  tendo  em  consideração  toda  a  discussão  acima 
perfilhada,  afigura-se  mandamental,  neste  momento  sumário, 
objetivando-se  a  plena  eficácia  da  coisa  julgada  materializada  nos 
autos  em questão,  a  manutenção  do  bloqueio  judicial  dos  valores 
penhorados  nas  contas  bancárias  da  sociedade  agravante  até 



julgamento  definitivo  do  presente  recurso,  não  podendo  ser 
expedida, neste ínterim, qualquer liberação em favor dos exequentes 
ou da executada.

Em  razão  das  considerações  tecidas  acima,  defiro  apenas 
parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, 
para  o  fim  específico  de  determinar  a  manutenção  do  bloqueio 
judicial  dos  valores  penhorados  via  BACENJUD  até  julgamento 
definitivo do presente recurso, vedando a expedição, neste período, 
de qualquer ordem de liberação ou levantamento de valores”.

Com efeito, a intenção de exaurir o mérito recursal na via da 
apreciação liminar do recurso não se coaduna com o procedimento consagrado no 
ordenamento jurídico pátrio, de modo que a devida e integral apreciação das razões 
arguidas pelo recorrente somente se faz viável no momento do julgamento definitivo 
do recurso, até mesmo porque, conforme se constata dos excertos acima, o exame 
liminar se mostra explícita e devidamente fundamentado.

Portanto,  entendo  que  esta  não  é  a  via  escorreita  para  se 
reapreciar a matéria, inclusive porque a decisão atacada fora efetivamente motivada. 
Nesse diapasão, é salutar aduzir que a motivação contrária ao interesse da parte ou 
mesmo  omissa  em  relação  a  pontos  considerados  relevantes  ao  recorrente  não 
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Neste sentido é a decisão do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  -EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -REDISCUSSÃO  DOS 
FUNDAMENTOS  DO  JULGADO  -  CONTRADIÇÃO  OU ERRO 
DE FATO -NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I 
e II, do CPC, se o acórdão decide, fundamentadamente, as questões 
essenciais ao julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração não 
se prestam a rediscutir os fundamentos da decisão embargada.6

Em razão das considerações tecidas acima, creio que a presente 
insurgência tem a única e específica função de esgotar a análise das razões recursais, 
em razão do que rejeito os embargos de declaração opostos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado

6 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1012178 PR 2007/0287525-2. 2ª T. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 18/12/2009.


