
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 120.972 - SP (2012/0020125-4)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : RURAL AGROINVEST LTDA 
SUSCITANTE : RURAL AGROINVEST LTDA 
ADVOGADO : JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO E OUTRO(S)
SUSCITADO : JUÍZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO 
PAULO - SP 

INTERES. : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP - MASSA FALIDA
INTERES. : SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS 
INTERES. : SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
ADVOGADO : FRANCISCO GONÇALVES MARTINS E OUTRO(S)
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

DECISÃO

Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em agravo 

regimental interposto contra decisão que não conheceu do conflito de competência 

suscitado por RURAL AGROINVEST LTDA.

É importante consignar que a jurisprudência deste Tribunal possui 

entendimento firmado no sentido de que não é cabível a agregação de efeito suspensivo a 

agravo regimental, sobretudo quando o pedido é deduzido nas razões do próprio recurso. 

Nesse sentido, a título ilustrativo, alinho os seguintes precedentes recentes: AgRg no 

AREsp 197.686/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, DJe 01/10/2012; e EDcl nos EREsp 1.021.634/SP, Rel. Min. MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA 

SEÇÃO, DJe 04/09/2012.

Ainda que superado esse óbice, contudo, verifica-se que estão ausentes os 

requisitos que ensejariam o deferimento da medida postulada.

De um lado, as informações prestadas pelo juízo trabalhista (comprovada 

pela decisão cuja cópia foi juntada a fls. 340/348 - e-STJ) dão conta de que os atos de 

apreensão de numerário apontados pela agravante como fundamento do presente conflito 
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de competência foram suspensos pelo TST, em virtude de decisão proferida nos autos da 

medida cautelar lá intentada.

Assim, afastado o periculum in mora .

De outro lado, também não se constata a presença do fumus boni iuris , na 

medida em que, de acordo com o ofício enviado pelo juízo onde tramita o processo de 

recuperação/falência da VASP (suscitado), não há relação entre os atos praticados pela 

Agropecuária Vale do Araguaia, dentre eles o negócio jurídico celebrado com a 

agravante, e o processo precitado.

De fato, foi informado que os efeitos da ação que lá tramita não interferem 

"na esfera jurídica das outras empresas componentes do grupo econômico a que 

pertencia" (e-STJ, fl. 3354).

Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo ao agravo regimental.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 12 de dezembro de 2012.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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