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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos 
de Declaração nº 0039430-28.2015.8.26.0100/50000, da Comarca 
de São Paulo, em que é embargante IESA ÓLEO E GÁS S/A (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado ABRAFIX COMÉRCIO DE 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial 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 ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e CESAR 
CIAMPOLINI.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

CARLOS DIAS MOTTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Embargos de Declaração nº 0039430-28.2015.8.26.0100/50000

Embargante: Iesa Óleo e Gás S/A 
Embargado: Abrafix Comércio de Ferramentas e Equipamentos 
de Segurança Ltda

Comarca: São Paulo

Voto nº 13135

Embargos de declaração. Apelação interposta contra a r. 
sentença que extinguiu o pedido de falência sem apreciação 
do mérito (art. 267, inciso IV, do CPC/73). Recurso da 
embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de 
omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da 
decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. 
Ao tempo do ajuizamento do pedido de falência 
(março/2014) a embargante não estava em recuperação 
judicial. Embargada que não deu causa ao feito falimentar, 
impossibilitando sua condenação nas verbas de 
sucumbência. Incidência do princípio da causalidade. 
Embora não tenha atendido aos anseios da embargante, a 
decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o 
entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. 
Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas 
pelas partes, se por uma, ou algumas delas, já se tem 
firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de 
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. 
Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do 
CPC/15). Embargos rejeitados.

Vistos. 

 

Trata-se de embargos de declaração opostos em 

razão do v. acórdão de fls. 253/259, que, por votação unânime, 

negou provimento à apelação interposta pela embargante.

A embargante alega, em resumo, omissão do julgado, 

aduzindo que: pelo princípio da causalidade, não pode ser 

condenada nas verbas sucumbenciais; foi a embargada quem deu 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Embargos de Declaração nº 0039430-28.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto nº 13135 - p.3/9

causa ao ajuizamento e ao prosseguimento do feito, mesmo após a 

instauração do processo de recuperação judicial; o pedido de 

soerguimento precedeu à fase de contestação no pedido de falência; 

deveria a embargada ter desistido do feito falimentar antes de sua 

redistribuição à Comarca de São Paulo; não houve vencedor ou 

vencido, pois a embargada não atingiu a pretensão veiculada no 

pedido de falência; houve perda superveniente do objeto; o pedido 

deduzido era juridicamente impossível, pois o crédito perseguido na 

ação falimentar estava sujeito ao plano de recuperação; a 

condenação em sucumbência deve ser invertida. Houve 

prequestionamento (270/278).

É o relatório. 

Decido: 

Primeiramente, cumpre consignar que as decisões 

suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas 

derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas, 

expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v. 

acórdão embargado, a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu 

que: 1) o pedido falimentar foi inicialmente distribuído perante a 

Comarca da Capital Fluminense (em 17/03/2014) e posteriormente 

redistribuído à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judicial desta 

Capital (em 29/09/2015); 2) o pedido de soerguimento foi formulado 

em 29/08/2014 e seu processamento foi deferido em 15/09/2014, 

tendo a concessão da recuperação judicial ocorrido em 21/05/2015; 

3) ao tempo do ajuizamento do pedido de falência (março/2014) a 

embargante ainda não estava em recuperação judicial, o que enseja 

a presença, àquela altura, das condições da ação (possibilidade 

jurídica do pedido e interesse processual da embargada); 4) a 
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carência superveniente da ação decorreu da recuperação judicial da 

embargante; 5) é inviável imputar à embargada a extinção do feito 

falimentar, o que afasta sua responsabilidade pelo ônus 

sucumbencial, consoante incidência do princípio da causalidade. É o 

que constou, expressamente, do julgado:

“Compulsando os autos, verifica-se que o presente pedido 
de falência foi inicialmente distribuído perante a Comarca 
da Capital Fluminense em 17/03/2014 (fls. 02/04), tendo 
sido posteriormente redistribuído à 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judicial desta Capital em 29/09/2015 (fls. 
187).

Paralelamente, em 17/08/2014, a apelante formulou pedido 
de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 
15/09/2014 (fls. 148/152), tendo sido definitivamente 
concedida em 21/05/2015 (fls. 201/204).

Posto isto, denota-se que, ao tempo do ajuizamento do 
pedido de falência (março/2014), a apelante ainda não 
estava em recuperação judicial, estando presentes, àquela 
altura, as condições da ação, notadamente a possibilidade 
jurídica do pedido e o interesse processual da apelada. 

Tendo a carência superveniente da ação decorrido, 
justamente, do processo de soerguimento da apelante, não 
há como se imputar à apelada a extinção do feito falimentar, 
o que afasta sua responsabilidade pelo ônus sucumbencial 
na demanda.

Nesse sentido, confira-se:

“Por sua vez, a sucumbência, não obstante a perda 
superveniente do objeto e extinção da ação, deve ser 
fixada de acordo com o princípio da causalidade, a fim 
de evitar injustiças materiais. 

Sobre o tema, o STJ adotou o posicionamento 
externado em voto condutor da relatoria do e. Ministro 
José Delgado, no sentido de que "O princípio da 
sucumbência, adotado pelo art. 20, do CPC, encontra-
se contido no princípio da causalidade, segundo o qual 
aquele que deu causa à instauração do processo deve 
arcar com as despesas dele decorrentes. Assim, se a 
medida cautelar foi proposta em razão da recusa do 
recorrente em fornecer cópia dos documentos 
requeridos em juízo, a ele incumbem os ônus 
sucumbenciais" [REsp 316.388/MG, rel. Ministro José 
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Delgado, 1ª Turma, DJ 10.09.01, p. 285].

Neste diapasão, ensina a eminente ministra do STJ, 
Nancy Andrighi, que “O princípio da causalidade não 
se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é 
este um dos elementos norteadores daquele, pois, de 
ordinário, o sucumbente é considerado responsável 
pela instauração do processo e, assim, condenado nas 
despesas processuais. O princípio da sucumbência, 
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a 
parte deu casa à instauração da lide” [REsp nº 
303.597/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 
17.04.01].

Neste sentido, se quando da propositura da ação havia 
real interesse jurídico do autor, que desapareceu 
apenas em razão da posterior inclusão da empresa ré 
na recuperação judicial de terceira empresa, não pode 
o banco responder pela sucumbência na demanda [fls. 
133].

Assim, reforma-se o r. 'decisum' de Primeiro grau, 
condenando a empresa ré nas custas do processo e 
honorários do advogado, mantidos por equidade no 
valor estabelecido pelo Juízo 'a quo' [R$ 1.600,00, fls. 
129].” (TJSP; Apelação 0012323-39.2012.8.26.0609; 
Relator: Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21ª 
Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 
Juizado Especial de Pequenas Causas; Data do 
Julgamento: 05/12/2016; Data de Registro: 
05/12/2016)

“As autoras propuseram o pedido de falência aos 
04.08.2010 com fulcro no art. 94, I da Lei 11.101/05, 
sob a alegação de que a requerida adquiriu diversas 
mercadorias, mas deixou de efetuar, sem qualquer 
justificativa, o pagamento de algumas duplicatas, que 
foram apresentadas para protesto, atingindo o 
montante de R$416.105,13. Juntaram documentos. 

Citada em fevereiro de 2011, a requerida alegou 
apenas nulidade da citação e opôs exceção de 
incompetência. Em agosto de 2011 informou o Juízo 
que havia ingressado com pedido de recuperação 
judicial em 08.06.2011, que foi deferido em 
11.07.2011.

O digno Magistrado sentenciante, então, extinguiu o 
feito sem resolução de mérito ao fundamento de que 
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um dos efeitos da recuperação judicial é a novação dos 
créditos anteriores ao pedido, e reconheceu a carência 
da ação por falta de interesse de agir e 
impossibilidade jurídica do pedido, condenando as 
autoras ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% 
sobre o valor da causa. 

O recurso se insurge tão somente contra a condenação 
das autoras ao pagamento da sucumbência. 

E deve ser provido.

É que ao tempo do ajuizamento da ação estavam 
presentes as condições da ação, particularmente a 
possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir. 
E se houve carência de ação, decorreu de fato 
superveniente, já que o pedido de recuperação judicial 
foi distribuído quase um ano depois do pedido 
falimentar, não sendo possível imputar às autoras a 
extinção do processo. 

Por conseguinte, é indevida a condenação das 
apelantes ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios.

É que a sucumbência, neste caso, deve ser aplicada 
em consonância com o princípio da causalidade, 
segundo o qual responde pelas despesas processuais 
e honorários advocatícios aquele que deu causa à 
propositura da ação.

Confira-se do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
“1.Conforme o entendimento adotado por esta Corte, a 
sucumbência é analisada em relação ao princípio da 
causalidade, o qual permite afirmar que quem deu 
causa à propositura da ação deve arcar com os 
honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a 
superveniente perda do objeto e, conseqüente, extinção 
do feito". 2. “A extinção do processo, por perda de 
objeto, após liminar e contestação, acarreta a 
sucumbência do acionado, que arca com custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios em 
prol do autor.” 3. Manutenção da condenação do 
agravante em custas e honorários advocatícios. 4. 
Agravo Regimental desprovido” (AgRg. nº 1257976 / 
RJ - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 
08.08.2011).

Desse modo, considerando que a requerida deixou de 
pagar as duplicadas, que foram devidamente 
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protestadas e cujo valor ultrapassa 40 salários 
mínimos, não tomando providências para discutir sua 
inexigibilidade, deu causa ao ajuizamento da ação, e 
deve arcar com os ônus da sucumbência. 

Bem por isso é de rigor o provimento do recurso para 
inverter os ônus da sucumbência.” (TJSP; Apelação 
0026015-06.2010.8.26.0309; Relator: Maia da Cunha; 
Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Foro de Jundiaí - 1ª. Vara Cível; Data do 
Julgamento: 28/08/2012; Data de Registro: 
30/08/2012).” (fls. 255/258)

Realmente, considerando que ao tempo do 

ajuizamento do pedido de falência (março/2014) a embargante não 

estava em recuperação judicial, não há como responsabilizar a 

embargada pela necessidade de acesso ao Poder Judiciário. Em 

outras palavras, não tendo a embargada dado causa ao feito 

falimentar, descabe cogitar de sua condenação nas verbas de 

sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade.

Destarte, embora não tenha atendido aos anseios da 

embargante, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de acordo 

com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. 

Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é 

a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou 

doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa 

de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a 

solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que 

se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n. 

326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).

No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a 

sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os 

argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 
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sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio (STJ, 1ª Turma, AI 169.073  

AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e 

legislação  processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F. 

Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca  

45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708) 

O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-

SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1ª Turma, afirmou: "Mesmo nos 

embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se 

observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, 

contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a 

hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame 

da causa".

Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem 

entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos” (RTJESP 115/207).

Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade 

a reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento, 

eis que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir, 

nesse sentido: RT 670/198.

Portanto, não é necessário que o julgador analise 

todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas 

delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por 

Theotônio Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor, 38ª ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535, 

p. 661):
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“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção, 

não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos 

levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, 

achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1ª 

Turma  AI 169.073-SP  AgRg., rel Min. José Delgado, j. 

04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ 

148/356, RJTJESP 115/207).

Assim, tem-se que o v. acórdão analisou, 

fundamentadamente, as questões postas.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria 

exposta pela embargante, não constitui requisito ou pressuposto de 

um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso 

concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta 

a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.

De qualquer forma, tendo em vista que os presentes 

embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 

2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento 

ficto ou implícito dos embargos de declaração. 

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.  

Carlos Dias Motta

Relator
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