
Superior Tribunal de Justiça

RECLAMAÇÃO Nº 7.872 - SP (2012/0023043-6)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECLAMANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : CLÁUDIO ALBERTO FEITOSA PENNA FERNANDEZ 
RECLAMADO : JUÍZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP 
INTERES.  : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA 

E OUTROS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OFENSA FRONTAL A DECISÃO 
DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 
INICIAL.
- Para que a reclamação seja admitida, é imprescindível que se caracterize ofensa 
direta à decisão proferida por esta Corte.
- Não é possível utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 
- Hipótese em que o Juízo reclamado não praticou ato que usurpasse a 
competência do STJ, ou que desafiasse a autoridade de sua decisão. 
- Petição inicial indeferida e processo extinto sem resolução de mérito. 

DECISÃO
Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por 

AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

em face do JUIZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP . 

A reclamante alega que o Juízo reclamado tem praticado atos atentatórios à 

autoridade da decisão de lavra desta Relatoria, proferida por ocasião do julgamento da 

Reclamação 5.959/DF. Afirma que essa decisão determinou a entrega de 87.226 

semoventes aos arrematantes, dos quais, à época, apenas 5.216 vacas paridas da raça 

Nelore, acompanhadas de bezerros e bezerras mamando, e 3.136 novilhas da mesma raça 

faltavam ser entregues. Após a publicação da decisão, o Juízo reclamado oficiou o Juízo 

da Vara do Trabalho de Porangatu - GO, autorizando a entrada na propriedade em que se 

encontram os semoventes, a fim de retirar o gado arrematado, na quantidade estabelecida. 

Sustenta que, na data do julgamento da Reclamação 5.959/DF, o número de semoventes 

pendentes de entrega já havia diminuído consideravelmente, haja vista que a busca de 

bens no local não fora suspensa. A reclamante, a fim de evitar que houvesse a retirada de 

gado em quantidade superior  à estipulada, requereu a suspensão do mandado de entrega 
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9.533/2012, o que foi indeferido pelo reclamado. Assevera que, por conta disso, já foram 

retiradas 1.185 cabeças de gado a mais do que aquelas previstas, em afronta à decisão 

proferida na reclamação mencionada. Diante desse panorama, a reclamante requer a 

concessão de medida liminar para (i) determinar a suspensão do cumprimento do 

mandado de entrega de bens 9.533/2012; (ii) proibir a retirada de novos semoventes das 

Fazendas Piratininga e Rio Verde; e (iii) determinar a imediata devolução de todos os 

semoventes retirados pelos arrematantes que superaram a quantidade estabelecida no 

acórdão do STJ. Por fim, alega que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in 

mora para concessão da liminar, na medida em que há decisão determinando a entrega de 

apenas 87.226 semoventes e considerando a dificuldade de restituição do gado retirado, 

pois grande parte dele é imediatamente alienada ou sacrificada.

Relatado o processo, decide-se.

Cinge-se a lide a determinar se o Juízo reclamado, sobretudo em razão de 

haver indeferido requerimento da reclamante no sentido de suspender o mandado de 

entrega de bens 9.533/2012, afrontou a autoridade de decisão prolatada por este Tribunal 

por ocasião do julgamento da Reclamação 5.959/DF.

Inicialmente, ressalto que a reclamação tem cabimento apenas para 

preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das 

suas decisões, nos termos do art. 105, I, "f", da CF/88 e do art. 187 do RISTJ.

Na presente reclamação, todavia, não se verifica a ocorrência de nenhuma 

das hipóteses referidas.

A Reclamação 5.959/DF, cuja decisão foi apontada violada pela 

reclamante, foi julgada improcedente, em decisão assim ementada:

ALIENAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE BUSCA EM 
IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
BENS NÃO PERTENCENTES À RECUPERANDA. USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO 
ARREMATANTE. CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DAS HASTAS 
PÚBLICAS.

1. Hipótese em que houve a arrematação judicial de cabeças de gado mas, 
devido à inexistência de cerca divisória, parte do rebanho foi manejado para 
fazenda vizinha, de propriedade de empresa em recuperação judicial.
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2. O cumprimento de mandado de busca, conferência e entrega expedido 
por Juízo do Trabalho, ainda que implique realização de atos em imóvel 
pertencente à recuperanda, desde que não compreenda bens a ela pertencentes, 
não caracteriza invasão de competência do Juízo da Recuperação Judicial.

3. Deve-se assegurar o direito do arrematante e, mais do que isso, 
preservar a confiabilidade e segurança das hastas públicas, chanceladas pelo 
Poder Judiciário.

4. Reclamação julgada improcedente.
(Rcl 5959/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/12/2011, DJe 19/12/2011)

Consta no acórdão:

Diante disso, com base nos documentos existentes nos autos, exsurge 
claramente a competência do Juízo Trabalhista para determinar a busca, 
conferência e entrega de 87.226 cabeças de gado, descontadas aquelas que já 
se encontram na própria Fazenda Piratininga.

Desde que os oficiais de justiça se atenham aos limites da ordem judicial 
contida no mandado, as diligências ordenadas pela Justiça Laboral, ainda que 
impliquem realização de atos no âmbito da Fazenda Rio Verde, não 
caracterizarão invasão da

competência do Juízo da Recuperação Judicial, tampouco 
descumprimento de decisão do STJ no âmbito do CC 115.261/DF.

A esse respeito, friso que o auto de constatação de fls. 674/676, e-STJ, 
evidencia que boa parte do gado bovino arrematado já foi entregue à 
arrematante, faltando apenas 5.216 vacas paridas da raça Nelore, 
acompanhadas de bezerros e bezerras mamando, e 3.136 novilhas da raça 
Nelore (com destaque no original). 

Depreende-se, portanto, que o objeto da Reclamação 5.959/DF não foi o 

estabelecimento da quantidade de gado a ser entregue à arrematante, mas sim determinar 

se os atos executórios praticados por Juízo Trabalhista usurparam ou não a competência 

do Juízo da Recuperação Judicial, em afronta à autoridade de decisão do STJ proferida 

no âmbito de conflito de competência.

A decisão mencionada reconheceu a competência do Juízo Trabalhista para 

determinar a busca, conferência e entrega dos bens. A quantidade devida, por seu turno, 

foi decorrente da alienação judicial levada a efeito em momento anterior, conforme 

também constou no acórdão.

Assim, conclui-se que inexistiu violação da autoridade de decisão do STJ, 

porquanto a quantificação do gado bovino a ser entregue não foi objeto da Reclamação 
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5.959/DF.

Todavia, ainda que se pudesse ultrapassar esse óbice, verifica-se que a 

ordem constante no mandado de entrega de bens 9.533/2012 (e-STJ Fl.231) está adstrita 

exatamente às quantidades indicadas na decisão deste Tribunal - 5.216 vacas paridas e 

3.136 novilhas da raça Nelore -, o que impossibilitaria, também no ponto, o 

reconhecimento de afronta à autoridade do acórdão.

Vale referir que a irresignação atinente ao adequado cumprimento do 

mandado mencionado, bem com eventual discordância em relação ao número de bens 

efetivamente entregues ao arrematante devem ser dirimidas pelo Juízo de 1º grau, órgão 

que expediu a ordem.

Por fim, no que tange ao indeferimento do pedido do reclamante de 

suspensão do já citado mandado de entrega de bens pelo Juízo reclamado, é necessário 

ressaltar que  a reclamação não é medida que se admite como sucedâneo recursal. 

De fato, está assentado nesta Corte que a reclamação constitucional, em 

razão de sua natureza excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da 

autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir 

como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada (Rcl 2.861/RS, 2ª 

Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 4/12/2009). 

Forte em tais razões, INDEFIRO liminarmente a petição inicial, com 

supedâneo nos arts. 267, VI, do CPC e 34, XVIII, do RISTJ e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem exame de mérito. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2012.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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