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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2037266-94.2017.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são agravantes 
CARLOS AUGUSTO DA SILVA e JUVENAL BISPO COUTINHO, são 
agravados OI S/A e EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MAIA DA CUNHA (Presidente sem voto), HAMID BDINE E ENIO ZULIANI.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

FÁBIO QUADROS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2037266-94.2017.8.26.0000

Agravantes: Carlos Augusto da Silva e Juvenal Bispo Coutinho 
Agravados: Oi S/A e Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel
Comarca: Caraguatatuba

Indenização por danos morais. Cumprimento de 

sentença. Decisão guerreada que determinou a 

suspensão do feito, bem como indeferiu o pedido de 

levantamento dos valores depositados em juízo, 

ante a informação do processamento da 

recuperação judicial da agravada Oi S/A. 

Insurgência. Admissibilidade. Valores depositados 

em juízo antes do processamento da recuperação 

judicial. Valores que não mais pertenciam ao 

acervo patrimonial da agravada Oi. Decisão 

reformada para permitir o levantamento dos 

valores em sua integralidade. Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento 

interposto por CARLOS AUGUSTO DA SILVA e OUTRO, nos autos 

da ação de indenização por danos morais c.c pedido declaratório, em 

sede de cumprimento de sentença, movida em face de  OI S/A (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E EMBRATEL S/A, contra a r. 

decisão de fls. 85, que diante da informação do processamento da 

recuperação judicial da executada Oi S/A, distribuída na 7 ª Vara 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2037266-94.2017.8.26.0000 -Voto nº 32688/vca 3

Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, deferiu a suspensão de todas 

as execuções contra a ora executada, bem como o andamento do 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 6º, da Lei 11.101/2005. 

Indeferiu, ainda, os levantamentos das importâncias depositadas pela 

executada como garantia do Juízo e determinou que o exequente 

habilitasse seu crédito na ação de recuperação judicial.

Insurgem-se os Agravantes alegando, em 

síntese, que a r. decisão guerreada deve ser reformada, pois a r. sentença 

e o v. acórdão condenaram ambas as agravadas, de forma solidária, a 

pagar os débitos em favor dos agravantes e que os pagamentos foram 

efetuados de de forma espontânea, dos valores que entendiam devidos.

Informam que o feito foi diversas vezes 

remetido ao contador, tendo se chegado ao valor final devido no 

importe de R$ 47.368,95, até 31.07.2016, abatida as importâncias já 

depositadas nos autos pelas agravadas.

Contudo, salientam que a r. decisão 

desconsiderou que os depósitos efetuados são pagamentos espontâneos 

e não garantia do juízo, pois referidos valores já tinham sido 

disponibilizados e liberados para o credor, ora agravante.

Esclarecem, ainda, que as empresas 

agravadas foram condenadas solidariamente e que se o juízo a quo 

entende que o crédito em relação à OI S.A fica impossibilitado de ser 

executado, diante da v. decisão transitada em julgado, que o crédito 

devido integral passe a ser cobrado exclusivamente da coagravada 

Embratel.

Por fim, requerem a concessão de efeito 
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suspensivo ativo.

A liminar foi indeferida (fls. 88/90). As 

informações do Juízo estão acostadas às fls. 98/104.

Os Agravados não apresentaram contra-

minuta (fls. 105). A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

provimento do recurso às fls. 108/113.

É o relatório.

O recurso merece guarida.

No caso em tela, pleiteiam os agravantes 

a reforma da r. decisão que determinou a suspensão do feito, bem como 

indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, 

ante a informação do processamento da recuperação judicial da Oi S/A.

Contudo, equivocado o entendimento do 

douto magistrado, pois como os valores foram depositados em juízo, 

antes do processamento da recuperação judicial,  referidos valores não 

faziam mais parte do acervo patrimonial da coagravada Oi S/A.

Deste modo, como bem esclareceu o 

douto representante do Ministério Público:

“(...) Para a solução da causa, portanto, 

duas questões são de extrema importância, pois que estamos frente à 

execução de sentença passível de ser atraída pelo juízo universal dos 

credores.

1. Os valores depositados em juízo se 
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referem a cumprimento de mandamento judicial decorrente de sentença 

com trânsito em julgado. Não só o trânsito se deu antes do decreto de 

recuperação, como os depósitos também foram feitos antes desta 

ocorrência. A Natureza Jurídica dos mesmos era de Pagamento de 

Obrigação (não de garantia de juízo).

2. Referidas importâncias, havia mais de 

ano, não estavam no patrimônio da empresa (hoje em recuperação) e 

obviamente não foram computadas entre seus ativos e créditos, por isso 

o decreto de recuperação judicial não pode alcança-las (desde antes da 

decisão já pertenciam a terceiros, os Agravantes)” (fls. 112).

E mais não é preciso dizer para 

determinar a reforma da r. decisão permitindo que os agravantes 

levantem os valores depositados em sua integralidade.

Ante o exposto, dou provimento ao 

recurso.

FÁBIO QUADROS

Relator


		2018-01-08T11:56:45+0000
	Not specified




