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D E C I S Ã O 

 

Trata-se de Ação Cautelar inominada ajuizada por BANCO 

RURAL S.A. e OUTRAS, em que se busca a concessão de efeito suspensivo 

a recurso ordinário em mandado de segurança (Proc. nº 

3628-35-2011-5-02-0000), já admitido no âmbito da Vice-Presidência 

Judicial do TRT da 2ª Região em novembro de 2011 (pg. 121 da visualização 

eletrônica).  

Por sua vez, aludido mandado de segurança é incidental 

à execução em curso nos autos de ação civil pública (Proc. nº 

0050700-83-2005-5-02-0014), bem como a embargos de terceiro ajuizados 

pelo Banco Rural S.A. e outras empresas do mesmo grupo econômico (Proc. 

nº 71800/2007-0014-02), os quais, presentemente, aguardam julgamento de 

Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em Agravo de Petição, 

processados em autos apartados, em tramitação perante a Eg. 8ª Turma do 

TST (Proc. nº 4677-48-2010-5-02-0000). 

Na origem, figuram no polo ativo da ação civil pública 

o Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, Sindicato Nacional dos 

Aeronautas e Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo. Outrossim, 

compõem o polo passivo da aludida ação VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. – VASP 

e diversas outras empresas do conglomerado econômico CANHEDO-AZEVEDO, 

controlados por WAGNER CANHEDO AZEVEDO, dentre as quais sobressai a 

empresa AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA.  

Por meio da aludida ação civil pública, requereu-se, 

em síntese, intervenção judicial no grupo econômico Canhedo, com o 

objetivo de resguardar direitos trabalhistas dos empregados da empresa 
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Viação Aérea São Paulo S.A. – VASP. Ao final, formalizou-se acordo entre 

as partes, efetivamente não cumprido. 

Iniciada a execução do acordo judicial não 

espontaneamente cumprido, a MM. Juíza da 14ª Vara do Trabalho de São 

Paulo, em 5/12/2006, caracterizou como fraude à execução a transferência 

de numerário das empresas do grupo Canhedo em favor de terceiros, a partir 

do ajuizamento da ação civil pública, aí incluídas: 

(a) a “alienação, em 04/10/04, de 30 mil cabeças de 

gado, pertencentes a Wagner Canhedo de Azevedo em favor do Banco Rural 

– RURAL AGROINVEST S/A (...) – R$ 18.000,00 (dezoito milhões de reais)”;  

(b) e a “alienação, em 25/04/04, de 41.663 cabeças de 

gado pertencentes a Wagner Canhedo de Azevedo, em favor do Banco Rural 

– RURAL AGROINVEST S/A (...) e SECURINVEST HOLDINGS S/A (...) – R$ 

24.997.800,00 (vinte e quatro milhões e novecentos e noventa e sete mil 

e oitocentos reais)”. 

Diante de tais constatações, a MM. Juíza determinou 

“a penhora on line e posterior transferência para a conta judicial 

trabalhista” dos aludidos créditos, “com vistas à utilização exclusiva 

para quitação dos débitos trabalhistas”. Outrossim, ressaltou “que 

eventuais recursos e embargos devem ser interpostos nesta Vara do 

Trabalho, e somente após auferido o montante de R$ 75.000.000,00 (setenta 

e cinco milhões de reais), não suspendendo a execução e a venda dos bens 

penhorados (...)”. (pgs. 255/261) 

Em face dessa decisão, RURAL AGROINVEST S.A., empresa 

adquirente dos bens cuja alienação reputou-se em fraude à execução, 

ajuizou embargos de terceiro. 

A MM. Juíza Auxiliar da Execução do TRT da 2ª Região, 

em março de 2009, a par de julgar improcedentes os embargos de terceiro, 

determinou a substituição dos bens adquiridos em fraude à execução, nos 

seguintes termos: 
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“(...) determino que a embargante substitua os bens por carta de 

fiança proveniente de instituição bancária pública, no valor de R$ 

38.0000.000,00 (trinta e oito milhões), em 28 de setembro de 2004, 

atualizado, pelos índices trabalhistas conforme determina às fls. 464, no 

prazo de 8 dias, sob pena de execução direta, ficando desde já autorizada a 

penhora on line, independentemente do trânsito em julgado, em face dos 

interesses protegidos nesta ação, da natureza dos bens objeto de transação, 

sendo que a carta de fiança autoriza o embargante a dar o destino que 

pretender aos semoventes”. (pgs. 317/321) 
 

Tal decisão desafiou a interposição de agravo de 

petição, a que se negou provimento (pgs. 353/363). O ulterior recurso 

de revista interposto em dezembro de 2009 teve seu seguimento denegado. 

Presentemente, desde 14/6/2011, conforme último andamento processual, 

pende de julgamento no âmbito da Eg. 8ª Turma do TST o subsequente agravo 

de instrumento. 

Paralelamente ao manejo de sucessivos recursos pelos 

Terceiros Interessados na execução promovida nos autos da ação civil 

pública, a pretexto de garantia do juízo foram efetivamente penhoradas, 

em fevereiro de 2011, cotas sociais do Banco Rural perante a empresa 

Tratex Mineração Ltda, avaliadas em R$ 78.128.530,00 (setenta e oito 

milhões, cento e vinte e oito mil e quinhentos e trinta reais - pg. 271). 

Tal fato ensejou nova intervenção do Exmo. Juiz 

substituto da MM. 14ª Vara do Trabalho de São Paulo, que, em 4/5/2011, 

determinou a desconstituição da penhora realizada, bem como a imediata 

garantia do juízo por meio de depósito em dinheiro. 

Eis o teor da referida decisão, no que interessa: 

 

“Trata-se de execução em face do Grupo Econômico do Banco Rural 

em razão do reconhecimento, em fraude à execução, de cabeças de gado 

alienadas por empresas do Grupo Wagner Canhedo no curso da execução. 

(...)Mas a fictícia garantia do Juízo ocorreu com a expedição de 

mandado de penhora em face do Banco Rural que, afirmando não ter 
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dinheiro, indicou cotas sociais que detinha em face da Tratex Mineração 

Ltda (...). 

Assim, seja pela lógica que orienta a execução, seja pela regra que 

veda a indicação de bens em desacordo com a ordem de preferência, seja 

pela experiência acumulada do juízo sobre a inviabilidade de alienação de 

cotas sociais, por todos os entraves que envolvem esse tipo de alienação, 

DESCONSTITUO a penhora das fls. 16.025 e fixo o prazo de 05 dias 

para que os executados (Grupo do Banco Rural) garantam a execução 

com depósito em dinheiro”. (pg. 250, grifo nosso) 
 

Daí a impetração de mandado de segurança perante o TRT 

da 2ª Região. 

A Exma. Desembargadora Relatora, Dra. Sonia Maria de 

Barros, em 19/5/2011, deferiu medida liminar para “determinar que o MM. 

Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo proceda ao desbloqueio da conta 

dos impetrantes, bem como efetue a substituição da penhora em dinheiro 

pelas cotas indicadas a fls. 71 e, em seguida, suspensa a execução 

provisória, até julgamento final da medida impetrada”. (pgs. 469/470) 

A 2ª Seção Especializada em Dissídios Individuais do 

TRT, em 28/9/2011, cassou a liminar concedida e extinguiu o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento nas disposições do art. 267, IV, 

do CPC, aduzindo textualmente: 

 

“(...) A execução original, portanto, não é provisória como quer fazer 

crer a impetrante. Pode-se entender como provisória a execução que se 

processa em face do Grupo Econômico do Banco Rural, relativa à aquisição 

em fraude à execução de semoventes alienados pelo Grupo Canhedo, ante a 

pendência das medidas mencionadas a fls. 07. 

(...) 

O Grupo Econômico do Banco Rural, sabe-se, vem sendo executado 

em razão do reconhecimento de aquisição, em fraude à execução, de 

cabeças de gado alienadas por empresas do Grupo Wagner Canhedo, 

executadas na ação civil pública. 
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(...) 

Pois bem. Observa-se do r. decisório de fls. 59/60 que, em mais uma 

manobra para tentar esquivar-se da execução, o Banco Rural, afirmando 

não ter dinheiro, indicou à penhora cotas sociais que detinha em face da 

Tratex Mineração Ltda. 

(...) 

A recusa em cumprir o comando judicial afeta inclusive a 

credibilidade da instituição financeira que, ao que parece, não tem se 

preocupado muito com isso. 

(...) 

De outro lado, quanto aos bens indicados pelo Banco Rural, cotas 

sociais da Tratex Mineração Ltda, é importante registrar que os sites 

www.novojornal.com e www.direitocidadao.com.br publicaram matérias 

salientando que a maioria dos bens minerais da Tratex Mineração Ltda. 

Encontram-se em terras indígenas (Raposa/Serra do Sol e Yanomani). 

Ora, se os recursos minerais da Tratex Mineração, de quem foram 

penhoradas as cotas sociais (fls. 71), encontram-se em sua maioria, em 

território indígena, evidente que o valor comercial das cotas sociais 

encontra-se comprometido e a penhora sobre as mesmas não vai despertar 

nenhum interesse em eventual alienação judicial, além de tumultuar ainda 

mais a ação civil pública em andamento. 

Diante do todo acima exposto, o r. despacho que desconstituiu a 

penhora sobre as cotas sociais e concedeu prazo para os executados (Grupo 

do Banco Rural) garantirem a execução com depósito em dinheiro não fere 

direito líquido e certo nem se reveste de ilegalidade de molde a justificar a 

concessão da segurança”. (pgs. 748/754) 
 

Daí a interposição de Recurso Ordinário, em 

21/10/2011, e o sucessivo ajuizamento da presente Ação Cautelar em que 

se busca atribuir-lhe efeito suspensivo, em 27/1/2012. 

Por um lado, os Autores pretendem demonstrar a 

plausibilidade jurídica da pretensão deduzida no Recurso Ordinário 

interposto nos autos do Mandado de Segurança, tendo em vista o 

restabelecimento de ordem de constrição judicial sobre numerário de sua 

http://www.novojornal.com/
http://www.direitocidadao.com.br/
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titularidade em execução provisória, uma vez que pendente de julgamento 

agravo de instrumento perante o TST. Invoca, em seu favor, a diretriz 

perfilhada na Súmula nº 417, item III, do TST, de seguinte teor:  

 

“Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do 

impetrante a determinação de penhora em dinheiro, quando nomeados 

outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a execução se 

processe da forma que lhe seja menos gravosa, nos termos do art. 620 do 

CPC”. 

 
Por outro lado, fundamentam o alegado periculum in 

mora na amplitude da lesão que experimentarão acaso mantida a 

determinação de garantia do juízo, mediante depósito em dinheiro, em 

execução que, atualmente, beira R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões 

de reais). 

Segundo alegam, a propósito, “as investidas 

executórias que possam surgir pela não garantia da execução em dinheiro 

(...) causará, sem qualquer dúvida, exploração midiática, que por certo, 

no mercado financeiro, o qual é de extrema sensibilidade, provocará danos 

irreparáveis aos Autores, pela exploração sem limites que surgirá dos 

fatos”. 

Ao final, requerem “seja de imediato concedida MEDIDA 

LIMINAR imprimindo EFEITO SUSPENSIVO ao ROMS para determinar ao juiz da 

14ª Vara do Trabalho da cidade de São Paulo, que se abstenha de obrigar 

aos Autores desta Ação Cautelar, ou qualquer empresa do seu grupo 

econômico, a proceder a garantia do juízo em dinheiro nos autos da Ação 

Civil Pública nº 00507/2005, até o trânsito em julgado do AIRR 

4677-48.2010.5.02.0000, em curso no TST, restabelecendo-se a penhora em 

cotas sociais da empresa autora acima citada, já legalmente efetivada 

no processo matriz e desconstituída pelo despacho impugnado no MS, medida 

que deve ser ratificada ao final por ocasião do julgamento definitivo 

da presente Ação Cautelar”. 
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É o relatório. Decido. 

Por meio da presente Ação Cautelar, o Banco Rural S.A., 

Terceiro Interessado na execução trabalhista promovida nos autos de ação 

civil pública, persegue, em última análise, a concessão de efeito 

suspensivo a recurso ordinário interposto nos autos de mandado de 

segurança originário do TRT da 2ª Região. 

É bem verdade que, a rigor, segundo a jurisprudência 

pacífica do TST, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 113 

da Eg. SBDI2, “É incabível medida cautelar para imprimir efeito 

suspensivo a recurso interposto contra decisão proferida em mandado de 

segurança, pois ambos visam, em última análise, à sustação do ato 

atacado”.  

Reconhece-se, contudo, que o Juiz, no exercício do 

poder geral de cautela de que se acha investido (CPC, arts. 273, I, e 

798), pode ordenar a suspensão da eficácia de julgado, emprestando efeito 

suspensivo a recurso, desde que presentes a razoabilidade do direito 

subjetivo material invocado e o receio de dano irreparável ou de difícil.  

Na espécie, reputo evidenciado o receio de dano de 

difícil reparação decorrente do v. acórdão impugnado no que, ao cassar 

a medida liminar deferida monocraticamente nos autos do mandado de 

segurança, restabeleceu ordem de penhora sobre numerário de titularidade 

dos Terceiros Interessados em execução trabalhista ainda revestida de 

provisoriedade, que, àquela altura, já ultrapassava a cifra de R$ 

70.000.000,00 (setenta milhões de reais). 

Destaco, a esse respeito, que a matéria versada no 

recurso de revista interposto em agravo de petição nos autos da ação civil 

pública, bem como no subsequente agravo de instrumento ainda pendente 

de julgamento, diz respeito justamente à configuração de fraude à 

execução decorrente da transferência de vultosa quantia de titularidade 

de empresa do grupo econômico devedor principal (Agropecuária Vale do 

Araguaia Ltda.) para um dos terceiros interessados (Rural Agroinvest 
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S.A), em virtude da alienação de bens semoventes (cabeças de gado). 

O teor do v. acórdão proferido no julgamento da ação 

mandamental, nessas circunstâncias, vai de encontro ao já consagrado na 

jurisprudência remansosa do Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 

417/TST), a demonstrar, também, a plena razoabilidade do direito invocado 

no mandado de segurança, ao final extinto, sem julgamento do mérito. 

Ainda sob tal aspecto, ressalto que nem o porte 

empresarial e financeiro dos Terceiros Interessados na execução 

trabalhista, nem sua solidez no mercado financeiro justificam ou 

autorizam a apreensão de numerário em execução provisória, o que, por 

si só, independentemente dos valores constritos, acarretaria, no mínimo, 

insegurança jurídica às partes. 

Ainda mais avulta a necessidade de pronta intervenção 

desta Presidência, mediante a adoção de medida acautelatória, na espécie, 

tendo em vista que, após o desfecho do mandado de segurança no âmbito 

do TRT da 2ª Região, o MM. Juiz da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo 

proferiu recente despacho, datado de 19/10/2011, a sinalizar a iminente 

concretização de atos expropriatórios sobre numerário de titularidade 

dos Terceiros Interessados, para a garantia da execução milionária. É 

o que se depreende de seu conteúdo: 

 

“Com a cassação da liminar e rejeição da ação de segurança, 

renovem-se as constrições suspensas às fls. 16.440, com urgência. 

Aguardo por mais 05 dias a garantia do Juízo, nos termos da decisão das 

fls. 16.344/16.345. No silêncio, voltem-me”. (pg. 131) 

 

Tudo sopesado, amparado no poder geral de cautela 

descrito nos artigos 273, inciso I, e 798 do CPC, e presentes os requisitos 

relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, acolho a liminar 

para determinar:  

(a) a suspensão da eficácia do v. acórdão regional 

proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 

TRT-MS-0003628-35-2011-5-02-0000, ora em grau de recurso ordinário para 
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o TST; 

(b) a suspensão da subsistente ordem de apreensão de 

numerário dos Terceiros Interessados, emanada da 14ª Vara do Trabalho 

de São Paulo nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº 

0050700-83-2005-5-02-0014), tudo até o julgamento, pela Eg. 8ª Turma do 

TST, do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto em Agravo 

de Petição (Proc. nº 4677-48-2010-5-02-0000). 

Dê-se ciência, com a máxima urgência, via fac-símile, 

do inteiro teor da presente decisão ao Exmo. Juiz Presidente do Eg. TRT 

da 2ª Região, bem como ao Exmo. Juiz Titular da 14ª Vara do Trabalho de 

São Paulo. 

Intimem-se os Autores e os Réus. 

Distribua-se na forma regimental. 

Publique-se. 

Brasília, 31 de janeiro de 2012. 

 

 
Firmado por Assinatura Eletrônica (Lei nº 11.419/2006) 

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Presidente do TST 


