
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 452.269 - RS 
(2013/0412375-9)
  

RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)

EMBARGANTE : BRASIL TELECOM S/A 
ADVOGADOS : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO(S) - RS066555A   

LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA E OUTRO(S) - 
RS074531 

ADVOGADA : LUDMILA DE CÁSSIA GARCIA SCHUCH  - RS065271 
EMBARGADO : LUIZ CARLOS GONÇALVES 
ADVOGADOS : ALCEU ALMEIDA DE CAMARGO E OUTRO(S) - RS044023    

ADRIANA MARIN CAMPAGNARO CHILANTE  - RS049993 
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA 
DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES. 
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE 
ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
REJEITADOS.
1. Não merece acolhida a pretensão de sobrestamento do feito por 180 
dias em razão do deferimento do processamento do pedido de 
recuperação judicial formulado pela OI S/A, tendo em vista que, no 
caso, não é possível verificar a possibilidade da prática de atos 
expropriatórios, pois o agravo de instrumento interposto na origem 
ainda pretende estabelecer o quantum  devido a ser executado.
2. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual 
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada 
(CPC/2015, art. 1.022). São, portanto, inadmissíveis para rediscutir 
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão 
embargada, a fim de promover novo julgamento da lide.
3. A título de omissão, a pretensão da embargante é provocar o 
rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de 
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Quarta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, 
Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.  
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Brasília, 16 de novembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES   
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)  

Relator
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EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 452.269 - RS 
(2013/0412375-9)
  

RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)

EMBARGANTE : BRASIL TELECOM S/A 
ADVOGADOS : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO(S) - RS066555A   

LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA E OUTRO(S) - 
RS074531 

ADVOGADA : LUDMILA DE CÁSSIA GARCIA SCHUCH  - RS065271 
EMBARGADO : LUIZ CARLOS GONÇALVES 
ADVOGADOS : ALCEU ALMEIDA DE CAMARGO E OUTRO(S) - RS044023    

ADRIANA MARIN CAMPAGNARO CHILANTE  - RS049993 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO): 

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASIL TELECOM S/A 

contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado: 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES. OBEDIÊNCIA À 
COISA JULGADA. FIXAÇÃO DO CRITÉRIO PARA APURAÇÃO DO 
VALOR NA OMISSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração, em sede de cumprimento de sentença, dos critérios de 
apuração do valor patrimonial da ação - VPA -, já fixados na fase de 
conhecimento, configura violação à coisa julgada. Assim, se existe, no 
título executivo judicial, determinação do critério de cálculo do VPA, 
para fins de aferição da quantidade de ações que deveriam ter sido 
subscritas, ou, até mesmo, se há determinação expressa do número de 
ações faltantes, é descabida, na fase executiva, nova discussão acerca 
dos critérios adotados na decisão transitada em julgado.
2. Se o título judicial, por outro lado, não faz nenhuma menção ao 
critério a ser adotado para a apuração do valor patrimonial da ação, 
tampouco explicita, monetariamente, o VPA ou a quantidade de ações a 
serem subscritas, torna-se possível a fixação desse critério na fase 
executiva, sem ensejar ofensa aos limites da res iudicata. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento." (fl. 318)

Em suas razões, o embargante requer preliminarmente o sobrestamento do 

presente processo por 180 (cento e oitenta) dias úteis em razão do deferimento do pedido de 

processamento de recuperação judicial da empresa OI S/A, em 29.06.2016, pelo Juízo da 7ª 
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Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, nos termos do art. 6º, § 4º, e 52, III, da Lei 11.101/2005.

Quanto ao recurso embargado, sustenta que o acórdão "partiu de premissa 

equivocada, uma vez que a pretensão recursal da ora embargante é a aplicação do balancete 

mensal como critério para apuração do valor patrimonial da ação, com fulcro na Súmula 

371/STJ, e não o revolvimento sobre o critério adotado para cotação" (fl. 328).

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 340/343.

É o relatório. 
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EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 452.269 - RS 
(2013/0412375-9)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - Relator: 

De início, observa-se que não merece acolhida a pretensão de sobrestamento 

do feito por 180 dias em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação 

judicial formulado pela OI S/A.

Consoante se depreende dos autos, no caso, não é possível verificar a 

possibilidade da prática de atos expropriatórios, pois o agravo de instrumento interposto na 

origem ainda pretende estabelecer o quantum  devido a ser executado.

Dessa forma, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença por 180 

(cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005, deve ser formulado perante o 

Juízo de origem, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de suspensão do processo. 

Quanto ao mérito do recurso, melhor sorte não assiste à embargante.

Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, 

contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022). Portanto, são 

inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão 

embargada, a fim de promover novo julgamento da lide.

Nos presentes aclaratórios, sob alegação de omissão, a embargante pretende, 

na verdade, o reexame do feito, pretensão inviável em sede de embargos de declaração.

Com efeito, inexiste a omissão alegada, consoante se observa na 

fundamentação do v. acórdão embargado:

"No que se refere ao valor patrimonial da ação, é certo que deve ser 
respeitado o critério adotado pela sentença exequenda para sua 
aferição, em obediência à coisa julgada, sendo descabida, portanto, 
nova discussão, em sede de cumprimento de sentença, a respeito da 
forma de cálculo do VPA. Contudo, se a decisão que transita em julgado 
não faz nenhuma menção ao critério a ser adotado para a apuração do 
valor patrimonial da ação, tampouco explicita, monetariamente, o VPA 
ou a quantidade de ações a serem subscritas, torna-se possível a fixação 
desse critério na fase executiva, sem ensejar ofensa aos limites da res 
iudicata.
Esta é a hipótese dos autos. Diante da omissão do título exequendo, foi 
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fixado pela Corte a quo o critério a ser aplicado para apuração do valor 
patrimonial da ação.
O Tribunal estadual estabeleceu que a cotação das ações para a 
conversão em indenização deve ser aquele apurado na data do trânsito 
em julgado, verbis (e-STJ, fl. 128):

"No que se refere à cotação da ação para fins de convertê-las 
em indenização, o título é omisso no ponto. Assim, adoto o atual 
posicionamento desta Corte, recepcionado pelo verbete nº 34¹, 
no sentido de que o cálculo deverá levar em conta a cotação da 
ação na data do trânsito em julgado." 

A respeito do tema, a eg. Segunda Seção desta Corte de Justiça, na 
sessão de 24 de novembro de 2010, ao julgar o REsp 1.025.298/RS, de 
relatoria do em. Ministro MASSAMI UYEDA,  consagrou orientação 
jurisprudencial no sentido de prestigiar a atual Súmula 34 do TJ/RS, 
segundo a qual "respeitada a coisa julgada, a indenização da diferença 
de ações da Brasil Telecom S/A, antiga CRT-Fixa e Celular CRT 
Participações S/A, se faz pela cotação de fechamento das ações na bolsa 
de valores no dia do trânsito em julgado da decisão que condenou a 
Brasil Telecom S/A, com correção monetária desde então, pelo IGP-M, e 
juros de mora, estes contados da citação". Portanto, no cálculo das 
perdas e danos, após a conversão da obrigação de subscrição acionária, 
deve ser utilizado o valor da cotação das ações em bolsa de valores na 
data do trânsito em julgado, com acréscimo de correção monetária e 
juros moratórios nos termos acima especificados." (fls. 314/315)

Nesse cenário, é forçoso reconhecer que os embargos de declaração não 

merecem prosperar.

Por fim, consigna-se que a petição de nº 00395840/2016, na qual se requer a 

suspensão do processo em razão da recuperação judicial da parte, perdeu objeto diante da 

análise da preliminar do presente recurso.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
EDcl no AgRg no

Número Registro: 2013/0412375-9 PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 452.269 / RS

Números Origem:  00525767220138217000  01289766420138217000  01416337220128217000  
03810900019462  10900019462  1289766420138217000  1416337220128217000  
3810900019462  525767220138217000  70048350425  70053006516  70054043492  
70054881826

PAUTA: 16/11/2017 JULGADO: 16/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 
5ª REGIÃO)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO MOSCOGLIATO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BRASIL TELECOM S/A 
ADVOGADOS : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO(S) - RS066555A

 LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA E OUTRO(S) - RS074531 
ADVOGADA : LUDMILA DE CÁSSIA GARCIA SCHUCH  - RS065271 
AGRAVADO  : LUIZ CARLOS GONÇALVES 
ADVOGADOS : ALCEU ALMEIDA DE CAMARGO E OUTRO(S) - RS044023 

 ADRIANA MARIN CAMPAGNARO CHILANTE  - RS049993 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Espécies de Sociedades - Anônima - Subscrição de Ações

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : BRASIL TELECOM S/A 
ADVOGADOS : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO(S) - RS066555A

 LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA E OUTRO(S) - RS074531 
ADVOGADA : LUDMILA DE CÁSSIA GARCIA SCHUCH  - RS065271 
EMBARGADO : LUIZ CARLOS GONÇALVES 
ADVOGADOS : ALCEU ALMEIDA DE CAMARGO E OUTRO(S) - RS044023 

 ADRIANA MARIN CAMPAGNARO CHILANTE  - RS049993 

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira 
(Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
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