
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 117.216 - DF (2011/0111626-0)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIDA LTDA 
SUSCITANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA 
ADVOGADA : FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ E OUTRO(S)
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS E 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL 
SUSCITADO : JUÍZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP 
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
INTERES. : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA E OUTRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA VARA DE 
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. ADJUDICAÇÃO DE BENS DE 
PROPRIEDADE DA AGRAVANTE OCORRIDA ANTES DO 
PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL.
1. Se a expropriação dos bens de propriedade da empresa em recuperação judicial 
teve lugar antes mesmo do deferimento do pedido de recuperação judicial, a 
Justiça do Trabalho é competente para os demais atos relativos à adjudicação.
2. O produto obtido com a alienação judicial do bem adjudicado pode ser 
posteriormente depositado à ordem do Juízo de Direito da Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais do Distrito Federal, a fim de garantir que a isonomia no 
tratamento dos credores privilegiados - entre eles os trabalhistas - seja 
estritamente observada.
3. A irresignação com o teor da decisão proferida pelo Juízo do Trabalho, no 
tocante aos bens atingidos pela alienação judicial, deve ser objeto de instrumento 
próprio, para o que não tem cabimento o conflito de competência.
4. Agravo regimental no conflito de competência não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
SEGUNDA Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio 
de Noronha, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio 
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra 
Relatora. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. 

Brasília (DF), 12 de junho de 2013(Data do Julgamento).
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MINISTRO SIDNEI BENETI 
Presidente

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 117.216 - DF (2011/0111626-0)
  

AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIDA LTDA 
SUSCITANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA 
ADVOGADA : FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ E OUTRO(S)
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS E 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL 
SUSCITADO : JUÍZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP 
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
INTERES. : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NANCY ANDRIGHI (RELATOR): 

Trata-se de agravo regimental interposto por AGROPECUÁRIA VALE 

DO ARAGUAIDA LTDA, contra decisão monocrática que não conheceu do 

conflito de competência suscitado pela agravante.

Conflito de competência: suscitado por AGROPECUÁRIA VALE DO 

ARAGUAIDA LTDA, sociedade empresária do grupo econômica da falida VASP, 

tendo como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS E 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL e o JUÍZO DA 14ª VARA 

DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP (fls. 1/17, e-STJ).  

Decisão agravada: não conheceu do conflito de competência (fl. 

235/239, e-STJ).  

Agravo no conflito de competência: sustentam as agravantes que a 

alienação judicial da Fazenda Piratininga e outros bens de sua titularidade, em 

15/12/2010, ofende o que foi decidido pelo Juízo da Recuperação Judicial, que 

incluiu esse imóvel rural, mais os bens móveis e semoventes nele encontrados, no 

plano de recuperação judicial que havia sido homologado dez meses antes, em 

04/02/2010. 

Aduzem que a decisão agravada baseou-se em duas premissas 

equivocadas: (I) de que a carta de adjudicação já havia sido expedida, nos autos 

da Ação Civil Pública Trabalhista, e registrada em 15/01/10, quando, nessa data, 
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houve apenas a determinação, por ofício emitido pelo Juízo Laboral de SP, com 

força de mandado judicial, de averbação da adjudicação do imóvel denominado 

Fazenda Piratininga, o que não se fez acompanhar da respectiva carta e do auto, 

nem da prova de quitação do imposto de transmissão, como exige o art. 685-B do 

CPC; e (II) de que o presente conflito de competência é idêntico ao CC 

105.345/DF, pois aqui, diferentemente, se discute “a inexistência de efeito real do 

auto de adjudicação ” (fl. 252, e-STJ).

Apontam, ainda, omissão na decisão, que não tratou da questão 

relativa à alienação judicial de bens semoventes em número superior ao objeto da 

penhora e adjudicação.

Pleiteiam, acaso mantida a decisão, que a 2ª Seção determine que os 

recursos advindos dessa venda sejam encaminhados ao Juízo da Recuperação 

Judicial (fls. 245/290).

É o relatório.
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AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 117.216 - DF (2011/0111626-0)
  
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIDA LTDA 
SUSCITANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA 
ADVOGADA : FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ E OUTRO(S)
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS E 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL 
SUSCITADO : JUÍZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP 
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
INTERES. : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA E OUTRO

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NANCY ANDRIGHI (RELATOR): 

Transcrevo os fundamentos da decisão unipessoal agravada:

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, uma vez 
aprovado o plano de recuperação judicial, é do juízo respectivo a competência 
para tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do 
patrimônio da empresa, sujeitos ao plano de recuperação. Nesse sentido os 
seguintes precedentes: CC 103.025/SP (Rel. Min. Fernando Gonçalvez, 2ª 
Seção, DJ de 5/11/2009); CC 100.922/SP (Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, 
DJ de 26/6/2009); CC 88.661/SP (Rel. Min. Fernando Gonçalves, 2ª Seção, 
DJe de 28/5/2008) e CC 61.272/RJ (Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, DJ de 
25/6/2007), entre outros. Na hipótese em exame, a concessão da recuperação 
judicial ocorreu em 4/2/2010, e a praça no Juízo trabalhista foi marcada para o 
dia 8/5/2010 (fl. e-STJ 137). 

 Ocorre que a Fazenda Piratininga e os bens móveis e semoventes nela 
encontrados foram objeto de constrição nos autos da Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ora em trâmite 
perante a 14a. Vara do Trabalho da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo. O auto de adjudicação lavrado em 14/8/08 (e-STJ fls. 52) refere-se à 
"Fazenda Piratininga (...), suas benfeitorias, imóveis sobre a sua terra 
construídos, bens móveis e semoventes."

 O processamento do pedido de recuperação judicial apresentado pela 
suscitante foi deferido em 13/11/08, conforme se depreende das informações 
fornecidas pelo site do TJ/DF na internet. A aprovação do plano sobreveio em 
4/2/10 (e-STJ fls. 39/41). A carta de adjudicação extraída dos autos da Ação 
Civil Pública Trabalhista, por sua vez, foi registrada em 15/1/10.

 É certo que as decisões judiciais proferidas pelo Juízo de Direito da Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal impedem o 
prosseguimento das execuções individuais; na espécie dos autos, contudo, a 
arrematação já estava perfeita, concluída e acabada, ou seja, a expropriação 
dos bens de propriedade da suscitante teve lugar antes mesmo do deferimento 
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do pedido de recuperação judicial. A 2ª Seção desta Corte já teve a 
oportunidade de apreciar um conflito idêntico ao presente, sendo que naquela 
ocasião o i. Min. Rel. Fernando Gonçalves afirmou que "na hipótese dos bens 
terem sido adjudicados em data anterior ao deferimento do processamento da 
recuperação judicial, a Justiça do Trabalho deve prosseguir no julgamento dos 
demais atos referentes à adjudicação." (AgRg em CC 105.345 / DF, 2ª Seção, 
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 6/11/09).

 No mais, nada impede que o produto obtido com a alienação judicial do 
bem adjudicado seja posteriormente depositado à ordem do Juízo de Direito da 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, a fim de que 
garantir que a isonomia no tratamento dos credores privilegiados - entre eles os 
trabalhistas - seja estritamente observada. Confira-se, nesse sentido, a decisão 
proferida no CC 56.347/PR, 2a. Seção. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes 
Direito, DJ de 8/2/2006 e CC 87.300/RJ, 2a. Seção, de minha relatoria, DJ de 
28/5/08.

Por fim, há de se consignar que na Sessão de Julgamento da 2ª Seção 
desta Corte, realizada no dia 25/05/2011, foi concluído o julgamento de 
conflito de competência (EDcl no EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. 
Min. Raul Araújo) que tem objeto idêntico ao do conflito em análise. Na 
ocasião a Seção acompanhou, por unanimidade, o voto do i. Min. Relator, para 
acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, 
mantendo, contudo, o não conhecimento do conflito, pelos seguintes 
fundamentos, bem sintetizados pelo Min. Luis Felipe Salomão em seu 
voto-vista: 

Portanto, nos termos do dispositivo legal (art. 685-B do CPC), com a 
lavratura do auto é que se considera a adjudicação do bem pelos exequentes 
perfeita e acabada, ficando adimplida a obrigação e, por conseguinte, finda a 
execução. (...)

Ao pálio dessa análise, e com assento na iterativa jurisprudência dessa 
Corte, predomina-se o entendimento de que o marco temporal definidor da 
competência do juízo da recuperação judicial é a data em que promovida a 
adjudicação dos bens da recuperanda.

Se promovida a adjudicação do bem penhorado em execução trabalhista, 
em data posterior à quebra, o ato fica desfeito em razão da competência 
universal do juízo falimentar, cito o CC 100.922/SP, relator Ministro Sidnei 
Beneti, Segunda Seção, DJe 26/6/2009 e o AgRg no CC 109.541/PE, relator 
Ministro Paulo de tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 12/4/2011.

Porém, se a adjudicação do bem penhorado em execução trabalhista for 
anterior à quebra ou ao deferimento do processamento da recuperação judicial, 
não há falar em desfazimento do ato perfeito e acabado praticado, muito menos 
em competência do juízo da recuperação para a prática dos atos judiciais 
subsequentes. (...)

Esses pontos ficam devidamente esclarecidos nos termos desta 
complementação de voto, sem relevância para alteração da competência do 
Juízo Trabalhista ora reafirmada ou para modificação da conclusão do v. 
acórdão ora embargado, pois nada há a modificar no aresto embargado quando 
reconhece a inexistência de conflito de competência na espécie, na medida em 
que não há juízos diferentes decidindo acerca do destino do mesmo bem, já que 
apenas a Justiça Obreira acerca disso deliberou. 
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Forte nestas razões, tendo em vista a inexistência de qualquer das 
situações previstas pelo art. 115 do CPC, NÃO CONHEÇO do presente 
conflito de competência.

 

Ao contrário do que tentam fazer crer as agravantes, não há dúvidas 

de que o presente conflito é idêntico ao CC 105.345/DF. Basta trazer à colação os 

seguintes trechos do relatório elaborado pelo il. Relator, Min. Raul Araújo Filho:

Às fls. 725/764, a Agropecuária Vale do Araguaia noticia a 
inexistência de registro da carta de adjudicação, a ausência de pagamento 
do imposto de transmissão, a falta de cumprimento das exigências do 
Ministério Público do Trabalho para concordar com a adjudicação, bem 
como a indisponibilidade da Fazenda Piratininga desde 2005, em 

decorrência de débitos fiscais.
(...)
Dentre esses conflitos, se insere o presente, no qual foi reconhecida, 

em um primeiro momento, a competência do Juízo de Direito da Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para decidir acerca 
do modo de satisfação dos créditos trabalhistas, decisão reformada em 
sede de agravo regimental (fls. 660/669), haja vista terem os bens objeto do 
conflito sido adjudicados antes de ter sido deferido o processamento da 
recuperação judicial e ter transcorrido o prazo de 180 dias a que alude o art. 
6º, § 4º, da Lei 11.101/05, sem a aprovação e homologação do plano de 
recuperação. Transcrevo, a propósito, os seguintes trechos do voto condutor do 
acórdão, verbis:

"Consoante se colhe das informações e documentos juntados, foi 
deferida a adjudicação dos bens (fazenda, benfeitorias, imóveis sobre sua 
terra construídos, móveis e semoventes) em 27 de agosto de 2008 (fls. 
514-515).

De outro lado, verifica-se que o processamento da recuperação 
judicial foi deferido em 13 de novembro de 2008.

Neste contexto, assiste razão aos agravantes.
O Juízo da recuperação judicial é competente para decidir acerca do 

patrimônio da empresa, mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo 
Trabalhista. No entanto, na hipótese dos bens terem sido adjudicados em 
data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a 
Justiça do Trabalho deve prosseguir no julgamento dos demais atos 
referentes à adjudicação.

(...)
Ocorre que, consoante se extrai das informações dos autos, o plano de 

recuperação judicial ainda não foi aprovado (fls. 632) e, portanto, não se pode 
concluir pela novação dos créditos anteriores ao pedido.

Desta forma, ultrapassado o prazo de 180 dias previsto no artigo 6º, § 4º, 
da Lei 11.101/2005, deve ser restabelecido o direito dos credores de continuar 
suas execuções contra a devedora."
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Às fls. 769/786, o Sindicato dos Aeroviários de São Paulo atravessa 
petição juntando cópia da matrícula da Fazenda Piratininga, 
comprovando o registro da carta de adjudicação em 15.01.2010. (grifei)

Constata-se, portanto, que neste conflito, como no CC 105.345/DF, 

tenta a agravante convencer que a adjudicação não poderia ser considerada 

perfeita e acabada ao tempo do deferimento do processamento da recuperação 

judicial. No entanto, o que se extrai dos autos, e já ficou decidido pelo STJ, é 

justamente o oposto: a adjudicação dos bens foi deferida em 27/08/08, registrada 

a respectiva carta em 15/01/10, enquanto a recuperação judicial teve o 

processamento deferido em 13/11/08 e foi concedida em 04/02/10, data esta em 

que se homologou o respectivo plano (fls. 39/41, e-STJ).  

À vista disso, não são equivocadas as premissas nas quais se baseou a 

decisão impugnada, como afirma a agravante.

Outrossim, a irresignação com o teor da decisão proferida pelo Juízo 

do Trabalho, no tocante aos bens atingidos pela alienação judicial, deve ser objeto 

de instrumento próprio, para o que não tem cabimento o conflito de competência. 

Ademais, o depósito do produto obtido com a alienação judicial do bem 

adjudicado, como já consignado na decisão agravada, fica à ordem do Juízo de Direito da 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

Publique-se. Intimem-se. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
AgRg   no

Número Registro: 2011/0111626-0 PROCESSO ELETRÔNICO CC     117.216 / DF

Números Origem:  1815220105180251  20080111030837  507008320055020014  705001620085180251

EM MESA JULGADO: 12/06/2013

Relatora
Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SIDNEI BENETI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. WASHINGTON BOLIVAR DE BRITO JUNIOR

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
ADVOGADA : FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ E OUTRO(S)
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES 

JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL
SUSCITADO : JUÍZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
INTERES. : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA E OUTRO

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIDA LTDA
SUSCITANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
ADVOGADA : FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ E OUTRO(S)
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES 

JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL
SUSCITADO : JUÍZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
INTERES. : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA E OUTRO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 
da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de 
Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi votaram 
com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
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