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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
2016414-15.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante 
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, é embargado SAFAMA LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25ª 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 HUGO CREPALDI 
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Marcondes D'Angelo
Relator

Assinatura Eletrônica
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Recurso de Embargos de Declaração nº 2016414-15.2018.8.26.0000/50000.

Comarca: São Paulo  Foro Central.
  Processo principal nº: 1109526-80.2017.8.26.0100.
Agravo de Instrumento nº: 2016414-15.2018.8.26.0000.
Embargante ( s ): Banco Mercedez-Benz do Brasil S/A. 
Embargada ( s ): Safama Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.
 

VOTO  nº  43.381/2018.--

RECURSO  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
DE INSTRUMENTO  ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 
GARANTIA  AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA.   Os embargos de 
declaração não devem se revestir de caráter infringente. Não se 
vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou 
erro material no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas 
a esta Corte, atento ao princípio “tantum devolutum quantum 
apellatum”. Intenção clara de rever o mérito da questão decidida. 
Inadmissibilidade. Recurso de embargos de declaração conhecido 
e rejeitado. 

              Vistos, 

Embargos de declaração opostos 
por BANCO MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL S/A, com 
fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, 
contra o Venerando Acórdão de folhas 62/69, que deu parcial 
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela 
embargada, para declarar a competência do juízo da recuperação 
judicial apenas para decidir sobre a essencialidade do bem alienado 
fiduciariamente, mantendo a suspensão da execução até essa 
decisão. 

Insurge-se a embargante 
alegando contradição no v. Acórdão embargado quanto aos 
seguintes pontos:  a) se os contratos firmados entre as partes não se 
sujeitam ao regime de recuperação judicial, não poderão os bens, 
ainda que essenciais, ser mantidos indefinidamente na posse da 
embargada; b) não foi considerado que o prazo previsto no art. 6º, § 
4º da Lei 11.101/05 já expirou e é improrrogável, sendo o Acórdão 
contraditório e contrário ao que dispõe o art. 394 do Código Civil;  
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c) conquanto tenha sido determinada a suspensão da ação de busca e 
apreensão até a decisão a ser proferida acerca da essencialidade do 
bem no juízo da recuperação judicial, não ficou definido se a 
demanda deverá prosseguir ou não. A embargante pretende, ainda, 
prequestionar a matéria inserta nos dispositivos legais invocados nos 
embargos.

Requer o provimento do presente 
recurso, para que sejam sanadas as contradições apontadas, bem 
como para que seja prequestionada a matéria, nos termos da Súmula 
98 do C. STJ. 

Este é o relatório.

A pretensão recursal não merece 
provimento.

Constou do Venerando Acórdão 
embargado que, embora o crédito com garantia fiduciária não se 
sujeite aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 
3º, da Lei 11.101/05, é certo que a questão atinente à essencialidade 
do bem para a atividade da empresa recuperanda deve se submeter 
ao escopo da Lei de Recuperação Judicial, que é a manutenção da 
empresa e de sua atividade, conforme exceção prevista na parte final 
do indigitado art. 49, § 3º da Lei em questão.

Também ficou consignado na 
decisão embargada que, em razão disso, a atual orientação do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é 
cabível o prosseguimento automático das execuções individuais, 
mesmo após transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de que 
trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, ante a incidência do disposto 
nos artigos 47 e 49 da mesma norma.  Isso porque a suspensão dos 
prazos das ações e execuções individuais deverá ser decidida pelo 
juízo da Recuperação Judicial, a quem compete decidir sobre a 
continuidade, ou não, do processo de recuperação e sobre a 
essencialidade do bem à atividade da empresa em recuperação 
judicial, inclusive dos bens objeto de alienação fiduciária em 
garantia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração nº 2016414-15.2018.8.26.0000/50000 -Voto nº 4

Por fim, constou do v. Acórdão 
embargado que a execução deve ser processada no juízo singular, 
competindo ao juízo da recuperação judicial, todavia, decidir acerca 
da essencialidade do bem para a atividade empresarial da 
embargada, motivo pelo qual deve ser mantida a suspensão da 
liminar de busca e apreensão, mesmo após o decurso do prazo legal 
de 180 dias, até que o juízo universal da recuperação judicial decida 
sobre essa questão. 

Portanto, inexiste a contradição 
alegada, ou qualquer outro vício a ser sanado, visando o presente 
recurso apenas rediscutir questão já decidida, o que não se coaduna 
com a presente via recursal.

Sobre os embargos declaratórios, 
diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:

" Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I  esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II  suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o 
juiz de ofício ou a requerimento;
III  corrigir erro material.”

A propósito, é oportuno neste 
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:

"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do 
julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata 
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta 
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não 
se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz 
ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício". (  in "Primeiras Linhas de 
Direito Processual Civil, 3º vol., pág. 150, 8ª ed., Ed. Saraiva  ).

Os embargos visam simplesmente 
facilitar a compreensão e a inteligibilidade da decisão que esteja 
maculada por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto 
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o 
que não se verifica no caso em apreço. 
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A insurgência demonstra apenas a 
insatisfação com a tese adotada por esta Câmara, que não autoriza a 
interposição dos embargos com efeitos infringentes, conforme 
pretendido pela embargante.

Vale lembrar, quanto ao 
prequestionamento da matéria, com finalidade de interposição de 
recurso junto aos Tribunais Superiores, não ser necessária a menção 
dos dispositivos legais para este efeito, bastando que seja apreciada a 
matéria para ensejar o manejo desses recursos.

Na hipótese, todas as questões 
trazidas a esta Corte foram devidamente apreciadas no julgamento e 
exauridas a fundo, atento ao princípio do “tantum devolutum 
quantum apellatum”, não havendo nele qualquer vício a ser 
arredado.

Destarte, não havendo omissão, 
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os 
embargos interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 
1.022 do novo Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, nega-se 
provimento aos embargos de declaração, nos moldes desta decisão.

              MARCONDES D'ANGELO
           DESEMBARGADOR RELATOR
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