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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 
NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM S/A. 
OBSERVÂNCIA A CAUTELA DO JULGADOR. 
Tendo o magistrado de Primeiro Grau se 
acautelado a fim de não homologar acordo 
contrário ao decidido nos autos, há de ser mantida 
a decisão.  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

SEGUNDA CÂMARA ESPECIAL 
CÍVEL 

Nº 70041274135 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

CLUBE ESPORTIVO BENTO 
GONCALVES  
 

AGRAVANTE 

BRASIL TELECOM / OI  
 

AGRAVADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda 

Câmara Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em 

negar provimento ao agravo de instrumento. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. FERNANDO FLORES CABRAL JÚNIOR (PRESIDENTE) E 

DES. MARCELO CEZAR MÜLLER. 

Porto Alegre, 27 de julho de 2011. 

 
 

DES. ALTAIR DE LEMOS JÚNIOR,  
Relator. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

R E L AT ÓRI O  

DES. ALTAIR DE LEMOS JÚNIOR (RELATOR) 

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por 

CLUBE ESPORTIVO BENTO GONÇALVES em sede de impugnação ao 

cumprimento da sentença que move em desfavor de BRASIL TELECOM S/A 

contra a decisão que assim dispôs: 

“R.h. 

1. Acoste o procurador da ré procuração com poderes 

para acordar ou transigir por cópia autenticada ou 

original, em 10 dias. 

2. Apesar do acordo retro travado, considerando que 

houve interposição de impugnação de crédito em 

apenso pela ré Brasil Telecom, havendo decisão 

trânsita em julgado no sentido da ausência de 

diferença acionária afastando qualquer diferença em 

favor do credor, determinando, inclusive, a extinção 

da execução, indefiro o pedido de homologação do 

acordo de fls. 628/629, na medida em que estabelece 

obrigação de pagamento contrária a decisão retro 

mencionada.” 

Em apertadas razões de recurso, a parte agravante alega a 

entabulação de acordo com a agravada e pede seja homologada a 

transação.  

Sem agregação de efeito suspensivo, ante a ausência de 

requerimento. 

Intimada a parte agravada acostou contrarrazões (fls. 94/96), 

dizendo, em resumo, que concorda com a homologação do acordo. 

É o relatório. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
ALJ 

Nº 70041274135 

2011/CÍVEL 
 

   3 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

V O TO S  

DES. ALTAIR DE LEMOS JÚNIOR (RELATOR) 

 

Inicialmente refiro que estou conhecendo do recurso muito 

embora – se tratando de pedido de homologação de acordo – o referido 

ajuste não conste do instrumento. 

É que não há divergência entre as razões, contrarrazões e 

decisão hostilizada no sentido de que não há crédito reconhecido por 

decisão judicial em favor da agravante. 

O caso dos autos, então, é peculiar. 

Adianto sentimento de que o magistrado singular obrou com 

elogiável lucidez ao se acautelar e indeferir a homologação do acordo 

entabulado entre as partes. 

Aliás, tenho que a providencia adotada pelo magistrado 

encontra robusta justificativa no fato de existir decisão transitada em julgado 

favorável à empresa de telefonia nos autos do incidente de impugnação que 

apresentou, decisão esta que declarou a inexistência de diferença acionária 

a ser destinada a parte autora, aqui agravante. 

Sublinho - até mesmo porque o assunto “acordos Brasil 

Telecom S/A” tem sido recorrente neste Tribunal, que as contrarrazões 

acostadas pela da agravada surpreendentemente reiteram o pedido de 

homologação da transação ratificando, que “o acordo foi realizado 

considerando-se todas as decisões existentes nos autos.” –GRIFO DA 

AGRAVADA! 

Ora, a transação importa em que cada litigante ceda em parte 

seus direitos para que se chegue a um denominador comum. 

É o que disciplina o art. 840 do Código Civil: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

“É lícitos aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas.” 

 No caso dos autos, nenhum direito assiste ao agravante que 

possa ser parcialmente cedido a fim de obter a conciliação e encerrar a lide. 

E, com o trânsito em julgado, nem mais existe lide! 

Não é inoportuno destacar, elucidando um pouco mais a 

estranheza causada pela espécie, que as pautas deste Tribunal encontram-

se extremamente abarrotadas de recursos pendentes de julgamento 

envolvendo a empresa ora agravada, justamente porque no afã de minimizar 

as condenações proferidas em seu desfavor, exaure as possibilidades 

recursais de que dispõe.  

Como aceitar, então, que a agravada lute incessantemente por 

seus direitos em todas as instâncias para, ao final, vitoriosa, por mera 

liberalidade, destinar 50% do valor depositado em juízo à contra-parte? 

Ora, impossível, ilegal, não o é. Mas se a idéia a fazer doação 

de valores, não há a menor necessidade de homologação do Poder 

Judiciário para tanto. 

Por isso Colegas, tenho que merece especial destaque este 

processo, bem como entendo que deve ser mantida em sua integralidade a 

decisão hostilizada, uma vez que as partes transacionaram em uma ação 

judicial onde a Brasil Telecom S/A fora vencedora, ou seja, não tem o que 

pagar a ora agravante, o que, por si só, é no mínimo, estranho.  

Dito isso, a medida que se impõe é a manutenção da decisão 

recorrida. 

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo de 

instrumento. 

É como voto. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
DES. FERNANDO FLORES CABRAL JÚNIOR (PRESIDENTE) - De acordo 

com o(a) Relator(a). 

DES. MARCELO CEZAR MÜLLER - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. FERNANDO FLORES CABRAL JÚNIOR - Presidente - Agravo de 

Instrumento nº 70041274135, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: FERNANDO ANTONIO JARDIM PORTO 


