
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RCDESP no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 125.465 - DF (2012/0234683-3)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
REQUERENTE : EXPRESSO BRASÍLIA LTDA 
SUSCITANTE : SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS NO ESTADO DE SAO 

PAULO 
ADVOGADO : FRANCISCO GONÇALVES MARTINS 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS E 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE BRASÍLIA - DF 
SUSCITADO : JUÍZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP 
INTERES. : EXPRESSO BRASILIA LTDA 
ADVOGADA : VALENTINA AVELAR DE CARVALHO E OUTRO(S)
INTERES. : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A -  VASP E OUTROS

DECISÃO

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a medida 

liminar postulada no conflito de competência suscitado pelo SINDICATO DOS 

AEROVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Alega a requerente que há valores à disposição dos ex-funcionários da 

VASP, bastando que se habilitem no processo de falência. Aponta a existência de "erros 

cometidos pela Vara do Trabalho e Sindicatos" (e-STJ, fl. 363). Afirma que a intenção do 

requerido "é atingir o que resta da Agropecuária Vale do Araguaia" (e-STJ, fl. 363), 

ainda que indiretamente. Por fim, refere que o sindicato suscitante agiu com má-fé ao 

veicular na imprensa a decisão liminar concedida.

É o breve relato do necessário.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o presente pedido de 

reconsideração sequer impugnou especificamente o fundamento central da decisão 

atacada: anterioridade da adjudicação em relação ao deferimento do processamento da 

recuperação judicial.

Todavia, ainda que superado esse óbice, verifica-se que os argumentos 

aduzidos pela requerente não são passíveis de enfrentamento na estreita via do conflito de 

competência.

De fato, a petição aponta a existência de diversos erros cometidos pela 
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Justiça do Trabalho, os quais devem ser enfrentados mediante irresignação recursal 

própria, apresentada perante o órgão judiciário competente para sua revisão.

Isso porque, nesta sede, somente se pode examinar pretensão que objetiva a 

definição do juízo competente para o julgamento de determinada demanda, não se 

revelando pertinente a deliberação acerca de matérias que extrapolem esse tema.

Na hipótese, conforme já consignado na decisão que deferiu a medida 

liminar, depreende-se das peças acostadas aos autos que o pedido de processamento da 

recuperação judicial foi deferido em 18/10/2012 (decisão publicada em 23/10/2012) - 

segundo a documentação de fls. 83/89 (e-STJ).

O auto de adjudicação das cotas sociais da sociedade Expresso Brasília 

Ltda., por seu turno, referente à execução em trâmite na Justiça do Trabalho, foi firmado 

em 24/09/2012 (e-STJ, fl. 80).

As informações prestadas pelo Juízo Trabalhista corroboram que "a 

assinatura do Auto de Adjudicação ocorreu antes do deferimento da Recuperação Judicial 

da Expresso Brasília Ltda" (e-STJ, fl. 474).

Cumpre lembrar que a adjudicação considera-se perfeita e acabada com a 

lavratura e assinatura do respectivo auto (art. 655-B do CPC).

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento desta Segunda Seção, é 

válida a adjudicação do bem penhorado na execução trabalhista quando esta se 

perfectibiliza antes do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial 

(EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2011).

Por ocasião desse julgamento, ficou assentado que "os atos praticados nas 

execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de 

recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, 

pois os processos estão em seu trâmite regular".

Também constou do acórdão mencionado que "a decisão que defere o 

processamento da recuperação judicial possui efeitos 'ex nunc' , não retroagindo para 

atingir os atos que a antecederam".

Portanto, seja pela ausência de impugnação específica ao fundamento 

central da decisão que deferiu a medida liminar - anterioridade da adjudicação em relação 
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ao deferimento do processamento da recuperação judicial -, seja por se vislumbrar que 

ela encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal, não há 

motivo que autorize o acolhimento do pedido de reconsideração.

Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de reconsideração.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 18 de dezembro de 2012.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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