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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA DO          

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MANAUS–AM 

 

 

Processo nº 0202452-05.2019.8.04.0015 

 

CARLOS ALBERTO MENESES CAMPOS, devidamente qualificada nos        

autos do processo de número em epígrafe, movido em face de Oi Móvel S/A, vem,               

respeitosamente, através da Defensoria Pública do Estado do Amazonas que esta           

subscreve, perante Vossa Excelência, com fundamento no Art. 1.022 do Código de            

Processo Civil (Lei 13.105/2015), opor os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO          

COM EFEITOS INFRINGENTES, em face da r. sentença de fls. 261-262, pelas razões de              

fato e de direito a seguir expostas. 

 

I – DA SÍNTESE PROCESSUAL E DA DECISÃO EMBARGADA 

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela            

Exequente contra o executado, na qual foram declarados inexigíveis os débitos imputados            

à Exequente, referentes aos serviços pacotes diários de R$ 0,99; cessando-se os descontos e              

condenando-se a Oi Móvel S/A a devolver os valores indevidamente cobrados e pagos, no              

montante de R$ 35,00, com juros legais e correção monetária, devidos desde a citação              

válida; e a indenizar, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, incidindo correção              

monetária oficial a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do             

Superior Tribunal de Justiça e juros de 1% (um por cento) ao mês. (sentença fls.84-86) 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15
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2. Em 23.01.2020, a Executada tomou ciência da sentença e da necessidade de            

cumprimento voluntário. Imediatamente, comprovou o cumprimento da obrigação de não          

cobrar mais os serviços de pacotes diários de R$ 0,99 (fls. 94-97). E, em 29/01/2020, juntou                

petição de fls. 99-100, requerendo a juntada de planilha de crédito e a intimação para               

pagamento voluntário, sob pena de multa, nos termos do art. 523, § 1.º do CPC/15: 

 

3. Às fls. 103, a secretaria juntou a tabela de cálculos atualizados até 05.03.2020, no              

valor de R$ 5.784,34 (cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro                

centavos). 

4. Às fls. 106-113, em 13.03.2020, a Executada impugnou o cumprimento de sentença            

alegando a impossibilidade de cobrança da multa de 10% do art. 523, § 1.º do CPC/15, por                 

se encontrar em Recuperação judicial e não dispor de seu patrimônio. Afirmou, ainda, que              

os pagamentos deveriam ser feitos nos termos do PRJ aprovado em AGC e homologado              

pelo MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial. 

5. Às fls. 123-126, foi apresentada Resposta à Impugnação ao Cumprimento de           

Sentença, requerendo-se a inadmissão da impugnação e a incidência da multa, visto que             

no ato ordinatório de fl. 104, a Impugnante foi intimada para cumprir a sentença e efetuar                

o pagamento da quantia devida e atualizada, no valor de R$ 5.248,49, nos termos do               

despacho de fl. 102, com a advertência de que, apenas na hipótese de não pagamento no                

prazo é que seria acrescida a multa de 10%, totalizando a dívida no valor de R$ 5.784,34. 

6. Às fls. 127, Vossa Excelência Inadmitiu a Impugnação e determinou as medidas            

constritivas de patrimônio. 
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7. Em Embargos de Declaração, a Executada apontou omissão quanto a análise do            

estado de Recuperação Judicial da Executada e alegou que: “compete apenas ao MM. Juízo              

Recuperacional analisar e deliberar acerca de atos constritivos ou de alienação de bens, enquanto              

perdurar a recuperação judicial, ou seja, mesmo após encerrado o stay period”. Existindo claro              

efeito infringente em seu pedido. 

8. A Sentença acolheu os embargos de declaração, determinando “à Secretaria que           

atualize o saldo devedor, sem a incidência de multa e expeça certidão de dívida em favor do                 

Autor/Credor para que providencie a habilitação de seu crédito”. 

9. Ocorre Excelência que, em 17.09.2020, no mesmo dia da Sentença que acolheu os             

Embargos, OCORREU FATO NOVO. O Egrégio Tribunal do Rio de Janeiro publicou o             

AVISO TJ n° 78/2020 modificando as práticas para execução dos créditos contra a             

Executada a partir do dia 30.09.2020: 
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10. Assim sendo, tratando-se de fato novo não apontado nos autos até este momento e              

ultrapassada a data de 30.09.2020, vem-se a presença de Vossa excelência requerer que seja              

sanada a omissão sobre o Aviso TJ n° 78/2020 que modifica as práticas de execução do                

crédito extraconcursal contra a Executada. 

 

II – DA OMISSÃO  

11. O Art. 1022, inciso II do CPC/2015 esclarece que:  

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão         

judicial para: 

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se             

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;” 

12. Como já se afirmou anteriormente, a sentença embargada foi omissa quanto à            

informação do Aviso TJ n° 78/2020, visto que não foi juntada anteriormente aos autos. 

13. Analisando-se o Ato do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, verifica-se que o              

ponto a ser analisado não é o momento constitutivo do débito, mas sim até quando se                

deveria encaminhar a informação do crédito para o juízo recuperando, conforme ressaltam            

tanto o aviso anterior (juntado pela executada), como o atual. 

14. Com o novo aviso, o juízo recuperando atesta que a executada já tem condições de               

arcar normalmente com suas obrigações financeiras de até R$ 20.000,00 após 30.09.2020;            

dispensando-a do juízo universal da recuperação judicial e torna a sentença extintiva da             

execução inefetiva, pois seus fundamentos foram superados por fatos novos. 

15. Ademais, caso se mantenha a sentença prolatada, o título judicial se tornará            

inócuo, visto que ambos os juízos se declararão incompetentes para apreciar a execução,             

causando grande prejuízo para a exequente que tanto já foi prejudicada pela executada. 
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DA EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 523, § 1.º DO CPC/15 E NOVO PRAZO PARA               

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. 

 

16. Apreciando a sentença embargada e acompanhando o entendimento de Vossa          

Excelência, verifica-se a real impossibilidade da executada de dispor de seu patrimônio até             

30.09.2020, o que a impedia de quitar voluntariamente seu débito com a Exequente. 

17. Neste sentido, e tendo em vista o Aviso TJ n° 78/2020, o qual possibilita o               

cumprimento voluntário da sentença condenatória a partir de então, verifica-se que a            

Executada recuperou sua autonomia, podendo quitar voluntariamente as dívidas         

judiciais de até R$ 20.000,00, sendo inclusive permitida a aplicação da multa do art. 523,               

§ 1º do CPC/15 (observado o retromencionado “teto”). 

18. Assim sendo, visualiza-se a possibilidade de se intimar novamente a Recuperanda           

para pagar voluntariamente o valor da condenação e caso não haja cumprimento            

voluntário, a penhora online da dívida, acrescida da multa legal de 10%, nas contas              

mencionadas no Aviso TJ n° 78/2020, e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer               

outra conta corrente de titularidade da Executada: 

 

EMPRESA OI SA - CNPJ: 76.535.764/0001-43 
BANCO ITAÚ UNIBANCO (341) 
Agência: 0654 
Conta-corrente: 40477-1 
 
EMPRESA OI MOVEL - CNPJ: 05.423.963/0001-11 
BANCO ITAÚ UNIBANCO (341) 
Agência: 0654 
Conta-corrente: 50828-2 
 
EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE - CNPJ: 33.000.118/0001-79 
BANCO ITAÚ UNIBANCO (341) 
Agência: 0911 
Conta-corrente: 20013-7 

 

19. Pelo exposto, Requer-se que a Executada seja intimada novamente para          

pagamento voluntário da condenação, atualizada até o dia do pagamento e sem a multa,              
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no prazo legal, sob pena de prosseguimento da execução nos termos acima expostos e              

consoantes com o  Aviso TJ n° 78/2020. 

 

III – DA CONCLUSÃO 

 

20. Diante de todo o exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos de            

declaração para suprimento da omissão apontada, a fim de que haja reforma do ato              

decisório questionado com o consequente prosseguimento do feito com os seguintes           

procedimentos: 

a. Seja elaborado novo cálculo da dívida, atualizando-o e excluindo o valor           

da multa do art. 523, § 1º do CPC; 

b. Seja a Executada intimada para pagar voluntariamente o débito no prazo           

legal; 

c. Em não havendo pagamento, seja determinada a penhora do valor devido,           

acrescido da multa de 10%, em uma das contas supracitadas. 

21. Espera deferimento. 

22. Manaus, data registrada no sistema. 

[assinado digitalmente] 

ADRIANA MONTEIRO RAMOS TENUTA  

Defensora Pública 
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Atos e Despachos do Presidente

id: 3578959

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXPEDIENTE DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020

ATOS E DESPACHOS DO PRESIDENTE
DESEMBARGADOR CLÁUDIO DE MELLO TAVARES

BOLETIM N° 172

id: 3578962

AVISO TJ n° 78/2020

Avisa aos Senhores Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias dos Estados e dos Municípios,
servidores, advogados, demais interessados, e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país, as novas
diretrizes acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi - em recuperação judicial (processo judicial n° 0203711-65.2016.8.19.0001).
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, no
uso de suas atribuições legais, considerando o constante no processo administrativo SEI n° 2020-0663402;

AVISA, a pedido do Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos senhores magistrados, membros do Ministério Público, da
Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados e Tribunais de Justiça dos
Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país as novas diretrizes, acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi, em
recuperação judicial em trâmite no processo judicial de n° 0203711-65.2016.8.19.0001.
I - Da classificação dos créditos: os processos em que empresas do Grupo Oi Telemar são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a
depender se o objeto da demanda diz respeito a crédito concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito a
Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito a recuperação judicial).

II - Dos créditos concursais: os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito,
que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo
de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da
recuperação judicial e o crédito respectivo se pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer
atos de constrição para créditos concursais, ou seja, não há modificação quanto a diretrizes anteriores.
III - Dos créditos extraconcursais - práticas válidas a partir de 30/09/2020: a partir do dia 30/09/2020, deverá o Juízo de origem intimar as
Recuperandas, para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de
expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial.

IV- Do procedimento do Juízo da Execução na hipótese do não cumprimento voluntário pelas Devedoras:

1. Para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais): Somente para créditos extraconcursais até o limite de R$
20.000,00 (vinte mil reais), deverá ser determinada a penhora on line em uma das contas correntes indicadas abaixo, especificamente criada
para este fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas, sem a necessidade de
comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial

2. Para créditos extraconcursais superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deverá ser determinada a comunicação do ocorrido ao Juízo da
Recuperação Judicial, por meio de Ato Concertado a ser materializado em ofício com informação do valor do crédito e do seu titular para as
providências cabíveis, em especial, para a individualização do bem das Recuperandas sobre o qual o Juízo de Origem poderá fazer recair o
ato de constrição

Segue, abaixo, o número das contas para penhora de créditos extraconcursais até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

1. EMPRESA OI SA - CNPJ: 76.535.764/0001-43
BANCO ITAÚ UNIBANCO (341)
Agência: 0654
Conta-corrente: 40477-1
1. EMPRESA OI MOVEL - CNPJ: 05.423.963/0001-11
BANCO ITAÚ UNIBANCO (341)
Agência: 0654
Conta-corrente: 50828-2

1. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE - CNPJ: 33.000.118/0001-79
BANCO ITAÚ UNIBANCO (341)
Agência: 0911
Conta-corrente: 20013-7

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020.

Desembargador CLÁUDIO DE MELLO TAVARES
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Lei Federal n° 11.419/2006, art. 4° e Resolução TJ/OE n° 10/2008.


