
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.745.358 - SP (2018/0133437-9)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : FLAVIO HAMILTON SALOMAO 
ADVOGADOS : CESAR RODRIGO NUNES  - SP260942 
   ROBERTO GOMES NOTARI  - SP273385 
   JORGE NICOLA JUNIOR  - SP295406 
   TIAGO ARANHA D ALVIA  - SP335730 
   MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO  - SP304775 
   CAMILA ANDRESSA CAMILO DE OLIVEIRA  - SP333908 
RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADOS : VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA  - SP266877 
   BRUNA AMERICO SIQUEIRA  - SP288680 
   LIDIA OLIVEIRA DORNA  - SP330775 

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE 
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM 
FACE DE DECISÕES QUE VERSEM SOBRE TUTELA PROVISÓRIA, CONCEITO EM 
QUE SE ENQUADRA A DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO 
SUSPENSIVO. ART. 1.015, I, COMBINADO COM ART. 919, §1º, AMBOS DO 
CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU POR ANALOGIA DO ART. 1.015, X, 
DO CPC/2015, QUE ERRONEAMENTE NÃO CONTEMPLOU ESSA HIPÓTESE. 
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA 
TUTELA PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO, QUE SE 
LIMITOU À INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO.
1- Ação proposta em 12/12/2016. Recurso especial interposto em 
23/01/2018 e atribuído à Relatora em 07/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir, para além da negativa de 
prestação jurisdicional: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo 
de instrumento, a decisão interlocutória que indefere a concessão de efeito 
suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial; (ii) se, na 
hipótese, estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito 
suspensivo.
3- A mera alegação de que teria havido violação ao art. 1.022 do CPC, sem 
contudo, o detalhadamente acerca dos alegados vícios existentes no 
acórdão, impede o exame do recurso especial sob esse fundamento, 
especialmente quando se verifica que a única questão efetivamente 
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debatida no acórdão recorrido está suficientemente motivada.
4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos 
à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa 
sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, §1º, do CPC/2015, 
motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face 
da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com 
base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de 
interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista 
no art. 1.015, X, do CPC/2015.
5- Tendo o acórdão recorrido se limitado à inadmissibilidade do agravo de 
instrumento, não se admite o exame acerca da presença, ou não, dos 
pressupostos que autorizam a concessão do pretendido efeito suspensivo aos 
embargos à execução, em virtude da ausência de prequestionamento da 
matéria. Incidência da Súmula 211/STJ.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso 
especial e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 
Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro 
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco 
Aurélio Bellizze. 

 
Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.745.358 - SP (2018/0133437-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : FLAVIO HAMILTON SALOMAO 
ADVOGADOS : CESAR RODRIGO NUNES  - SP260942 

 ROBERTO GOMES NOTARI  - SP273385 
 JORGE NICOLA JUNIOR  - SP295406 
 TIAGO ARANHA D ALVIA  - SP335730 
 MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO  - SP304775 
 CAMILA ANDRESSA CAMILO DE OLIVEIRA  - SP333908 

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADOS : VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA  - SP266877 

 BRUNA AMERICO SIQUEIRA  - SP288680 
 LIDIA OLIVEIRA DORNA  - SP330775 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora): 

Cuida-se de recurso especial interposto por MEBRAS METAIS DO 

BRASIL EIRELI e FLÁVIO HAMILTON SALOMÃO, com base na alínea “a” do 

permissivo constitucional, em face de acórdão do TJ/SP que, por unanimidade, não 

conheceu do agravo de instrumento por eles interposto.

Recurso especial interposto e m: 23/01/2018.

Atribuído ao gabinete e m: 07/06/2018.

Ação: embargos à execução de título extrajudicial, ajuizados pelos 

recorrentes em face de BANCO BRADESCO S/A.

Decisão interlocutória: indeferiu o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que não teria sido 

garantido o juízo (fls. 230, posteriormente integrada pelas decisões de fls. 238/239 

e 270/271, e-STJ).

Acórdão: por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento 
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interposto pelos recorrentes, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Oposição de embargos 
– Efeito suspensivo indeferido para o agravante pessoa física – Insurgência – 
Matéria suscitada sob a égide do novo CPC – Hipótese que não se enquadra no 
rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC – Recurso não conhecido (fls. 291/298, 
e-STJ).

Embargos de declaração: opostos pelos recorrentes, foram 

rejeitados, por unanimidade (fls. 329/335, e-STJ).

Recurso especial: alega-se violação ao art. 1.015, I e X, e 1.022, 

ambos do CPC/2015, bem como aos arts. 6º, 47, 49 e 59, todos da Lei nº 

11.101/2005 (fls. 301/316, e-STJ).

É o relatório.
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acórdão, impede o exame do recurso especial sob esse fundamento, 
especialmente quando se verifica que a única questão efetivamente 

Documento: 1798603 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/03/2019 Página  5 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

debatida no acórdão recorrido está suficientemente motivada.
4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos 
à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa 
sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, §1º, do CPC/2015, 
motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face 
da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com 
base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de 
interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista 
no art. 1.015, X, do CPC/2015.
5- Tendo o acórdão recorrido se limitado à inadmissibilidade do agravo de 
instrumento, não se admite o exame acerca da presença, ou não, dos 
pressupostos que autorizam a concessão do pretendido efeito suspensivo aos 
embargos à execução, em virtude da ausência de prequestionamento da 
matéria. Incidência da Súmula 211/STJ.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
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VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora): 

O propósito recursal consiste em definir, para além da negativa de 

prestação jurisdicional: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de 

instrumento, a decisão interlocutória que indefere a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial; (ii) se, na hipótese, 

estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo.

1. EXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU 

CONTRADIÇÕES. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS 

DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.

De início, anote-se que os recorrentes alegam a ocorrência de 

violação ao art. 1.022 do CPC/2015, sem, contudo, apresentar os motivos que 

justificariam o acolhimento da pretensão recursal sob esse fundamento, na medida 

em que não há, nas razões do recurso especial, o apontamento do vício de que 
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padeceria o acórdão recorrido.

De todo modo, não se pode olvidar que o acórdão recorrido 

expressamente se pronunciou sobre os motivos pelos quais o recurso de agravo de 

instrumento não seria admissível na hipótese, de modo que, sobre a questão, não 

há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

2. DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS 

À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 

1.015, I E X, DO CPC/2015.

Em síntese, a tese recursal é no sentido de que a decisão 

interlocutória que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à 

execução de título judicial seria recorrível de imediato, seja porque se deve 

dar interpretação extensiva ao art. 1.015, X (que trata somente das hipóteses 

de concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à 

execução), seja porque a referida decisão corresponde a negativa de tutela 

provisória, de modo que se amolda à hipótese do art. 1.015, I.

Para melhor contextualização da controvérsia, dispõe o art. 1.015, I e 

IX, do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões 
interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;
X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo 

aos embargos à execução;

A decisão que versa sobre efeito suspensivo aos embargos à 

execução de título extrajudicial é, na verdade, indiscutivelmente uma decisão 
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interlocutória que versa sobre tutela provisória, como, aliás, reconhece de 

forma expressa o art. 919, §1º, do CPC/2015, que inclusive determina a 

observância dos requisitos processuais próprios da tutela provisória.

Daí porque a interposição imediata do agravo de instrumento 

em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é 

admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando absolutamente 

despicienda, a propósito, a regra adicional (mas incompleta) de cabimento 

prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015.

A doutrina já se pronunciou nesse mesmo sentido. Confira-se:

Para a concessão do efeito suspensivo, tanto na impugnação 
como nos embargos, é necessário que o executado requeira e, tendo havido 
penhora, estejam presentes os requisitos genéricos da tutela de urgência: 
relevância dos argumentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na execução fundada em título extrajudicial, a decisão 
do juiz que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo 
outorgado aos embargos já seria agravável, em virtude do disposto 
no inciso I  do art. 1.015 do CPC, justamente porque tal decisão é, a 
bem da verdade, uma tutela provisória. De todo modo, o legislador foi 
explícito aqui: cabe agravo de instrumento da decisão do juiz que concede, 
modifica ou revoga o efeito suspensivo aos embargos à execução. A regra 
também se aplica à decisão que não concede o efeito suspensivo: 
também ela é decisão sobre tutela provisória e, nesse ponto, 
agravável nos termos do inciso I  do art. 1.015 do C P C. (DIDIER JR., 
Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de 
impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15ª ed. Salvador: 
Juspodivm, 2018. p. 264/265).

(...)
10.  Efeito suspensivo aos embargos à execução. A decisão 

que concede, modifica ou revoga efeito suspensivo atribuído aos embargos à 
execução pode ser atacada por agravo de instrumento. O pedido de efeito 
suspensivo dos embargos à execução são modalidade de tutela 
provisória, como já anuncia o art. 919, §1º, do Código, pelo que já abrangido 
pela situação descrita no inciso I  deste art. 1.015.  Pode existir 
alguma dúvida a respeito da recorribilidade imediata da decisão que 
indefere o efeito suspensivo, mas a mesma conclusão se impõe. 
(GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; 
OLIVEIRA JR., Zulmar. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. São 
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Paulo: Método, 2017. p. 1.074).

De outro lado, registre-se que esta Corte, em recente julgado, 

pronunciou-se no sentido de que “deve ser dada interpretação extensiva ao 

comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a 

possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que 

indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução”. (REsp 

1.694.667/PR, 2ª Turma, DJe 18/12/2017).

Nesse particular, é preciso relembrar que a Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 

1.704.520/MT, com acórdãos publicados no DJe 19/12/2018, ambos submetidos 

ao rito dos recursos repetitivos, afastou, expressamente e por unanimidade, a 

possibilidade de interpretação extensiva e o uso da analogia sobre as 

hipóteses listadas nos incisos do art. 1.015 do CPC/2015, na medida em 

que a adoção dessas técnicas interpretativas gerariam a erosão dos sistemas de 

recorribilidade das interlocutórias e de preclusões inaugurados pela nova 

legislação processual.

De todo modo, conclui-se que o acórdão recorrido violou o art. 1.015, 

I, do CPC/2015, motivo por si só suficiente para que se reconheça que o agravo de 

instrumento era, sim, interponível na hipótese.

3. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º 47, 49 e 59, TODOS DA LEI 

11.101/2005. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

Finalmente, não vinga a tese recursal de que teria havido violação aos 

arts. 6º, 47, 49 e 59, todos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperações e 

Falências, na medida em que o acórdão recorrido, ao se limitar à inadmissibilidade 
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do recurso de agravo de instrumento na hipótese, evidentemente não se 

pronunciou sobre as questões relacionadas ao mérito recursal, em especial sobre a 

presença, ou não, dos requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo aos 

embargos à execução.

Desse modo, conclui-se que o recurso, nesse particular, ressente-se 

da presença do essencial requisito do prequestionamento, atraindo a incidência da 

Súmula 211/STJ.

4. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso 

especial e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, determinando o retorno do 

processo ao TJ/SP para que examine a alegação de que estão presentes os 

pressupostos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos à execução ajuizados pelos recorrentes.
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Secretário
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ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Crédito Bancário

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nesta 
parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura 
Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
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