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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
0004193-11.2012.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante 
CASSIO RICARDO AUADA FERRIGNO, são embargados DALLAS AUTOMÓVEIS e 
ACESSÓRIOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27ª 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 ANA CATARINA 
STRAUCH (Presidente) e CAMPOS PETRONI.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

Marcos Gozzo
Relator

Assinatura Eletrônica
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Embargos de Declaração nº: 0004193-11.2012.8.26.0011/50000
Embargante: Cássio Ricardo Auada Ferrigno
Embargadas: Dallas Automóveis e Acessórios Ltda. e Dallas Rent a Car Ltda.
Autos em primeiro grau nº: 0004193-11.2012.8.26.0011
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Luciana Novakoski Ferreira Alves de Oliveira
Vara: 5ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo

VOTO Nº. 04483

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. Decisão que julgou improcedente a impugnação 
apresentada, extinguindo a execução. EXCESSO DE 
EXECUÇÃO. Cálculos realizados por contador judicial. 
Recorrentes que requerem a redução das astreintes. Possibilidade. 
Matéria que pode ser alterada de ofício. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. Crédito constituído após o pedido de recuperação 
judicial. Inteligência do artigo 49, caput, da lei 11.101/05. 
Impossibilidade de habilitação naqueles autos.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. 

Embargos de declaração rejeitados.

O acórdão de fls. 800/805 deu provimento em parte ao 

recurso das apelantes, tão-somente para reduzir o valor fixado a título de astreintes

 Embargou o apelado, arguindo, em síntese, que o acórdão 

padece de omissão e obscuridade, diante de “controvérsia acerca de incidência dos 

acessórios ao valor fixado para as astreintes” e “obscuridade que paira sobre a 

condenação das Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência.”

Decido.

Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos. 

Contudo, no mérito, estes não comportam acolhimento.

A pretexto de embargos de declaração, o que busca o 

embargante é o reexame do mérito, já esgotado, e a alteração do julgado, o qual se 
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fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo.

Inexiste, na decisão embargada, qualquer omissão, 

obscuridade ou contradição a ser sanada.

Ressalte-se, ainda, que todas as questões ventiladas nas 

razões do apelo manejado pelo embargante foram devidamente analisadas e 

fundamentadas, sendo certo que o descontentamento do requerido com o conteúdo da 

decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

MARCOS GOZZO
Relator
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