
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.680 - MG (2017/0134803-5)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE : NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : CESAR RODRIGO NUNES  - SP260942 
AGRAVADO  : THIAGO ZANELLI LIMA 
SUSCITANTE : NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. - 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE PASSOS - MG 
SUSCITADO : JUÍZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA - MG 

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO 
DE BEM DE SÓCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO.
1. Não se configura conflito de competência quando constrito bem de sócio da 
empresa em recuperação judicial, à qual, na Justiça do Trabalho, foi aplicada tal 
providência. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo da recuperação em 
sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo 
econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes.
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se 
configura conflito positivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

  A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio 
Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro, Lázaro Guimarães (Desembargador 
convocado do TRF 5ª Região), Nancy Andrighi e Luis Felipe Salomão votaram com 
a Sra. Ministra Relatora. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas 
Cueva e Marco Aurélio Bellizze. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 
 
 Brasília (DF), 11 de outubro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI  
Relatora
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AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.680 - MG (2017/0134803-5)
  

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de agravo interno 

interposto por Novo Rumo Comércio de Veículos e Peças Ltda - em recuperação 

judicial, em face de decisão por meio da qual não conheci do presente conflito de 

competência.

Aduz que "o entendimento está manifestamente dissociado da pacífica 

jurisprudência deste C. STJ, na medida em que, muito embora tenha sido 

considerado tratar-se de patrimônio do sócio da empresa, é certo que o crédito que 

fundamenta tal persecução é sujeito ao procedimento recuperacional".

Afirma ser inadmissível que o Juízo do Trabalho determine a 

expropriação de bem de sócio em prol de um crédito manifestamente sujeito ao 

concurso de credores, ainda mais quando ele sequer se obrigou ao adimplemento 

da dívida.

Ressalta que o Juízo do Trabalho, além de determinar penhora do 

bem do sócio, determinou, também, a habilitação do crédito junto ao Juízo da 

recuperação judicial, o que não poderia ter sido feito.

Acrescenta, ainda, que a despeito de o bem penhorado pertencer a 

sócio da empresa, "certo que não se pode deixar de considerar a qualidade 

concursal do crédito, o que por só implica na competência exclusiva do D. Juízo 

Recuperacional".

Por fim, alega que, "para que o objetivo maior de preservação da 

empresa seja implementado de maneira eficaz, é imprescindível que seja atribuída 

a um único Juízo a competência para determinar a forma de pagamento dos 

créditos sujeitos ao concurso de credores, justamente para se evitar que um ou 

outro credor recebam de forma distinta muito embora sejam sujeitos à mesma 

previsão de pagamento".

É o relatório.
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AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.680 - MG (2017/0134803-5)
  
  

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Não conheci do 

presente conflito de competência pelos seguintes fundamentos:

Trata-se de conflito de competência suscitado por Novo Rumo 

Comércio de Veículos e Peças Ltda. - em recuperação judicial, com 

pedido de liminar, em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de 

Passos/MG e do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG.

Afirma a suscitante ter ajuizado pedido de recuperação judicial, 

distribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Passos/MG e 

deferido em 17.2.2017, momento em que foi determinada a 

suspensão de todas ações e execuções em trâmite contra as 

referida empresas. 

Acrescenta que, não obstante, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de 

Juiz de Fora/MG, nos autos de reclamatória trabalhista, determinou a 

expedição de ordem de restrição de veículo de propriedade da 

suscitante em pleno período de suspensão previsto no artigo 6º da 

Lei n. 11.101/05.

Ressalta não ser "cabível aos Juízos suscitados a determinação de 

constrição dos bens de empresa em recuperação judicial, sendo 

matéria absolutamente fora de sua competência, vez que cabe tão 

somente ao Juízo da Recuperação Judicial dispor sobre questões 

que inviabilizem a manutenção da devedora", sendo, pois, 

"incontestável a invasão da competência do Juízo da Recuperação 

Judicial pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, 

quanto mais pela ordem de restrição de licenciamento de seu veículo 

via Renajud, sendo esse bem essencial para a manutenção de suas 

atividades, em clara afronta aos comandos do Juízo da Recuperação 

Judicial".

Liminar deferida às fls. 55/59, informações dos Juízos suscitados às 

fls. 69/70 e 71/76. Parecer do Ministério Público Federal às fls. 79/82 

opinando pelo não conhecimento do conflito.

Eis os fundamentos pelos quais deferi a liminar:

Assim postos os fatos, verifico que a questão discutida nos autos já 

foi, reiteradamente, decidida por esta Corte que entendeu que, "com 

a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da 
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falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal 

para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de 

ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados 

em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010).

Tal entendimento tem como finalidade dar efetividade aos princípios 

norteadores do instituto da recuperação judicial, notadamente ao 

disposto no art. 47 da Lei nº 11.101/05, segundo o qual "a 

recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 

a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 

dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

Desse modo, são, pois, incompatíveis com a recuperação judicial os 

atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma 

simultânea com o curso da recuperação ou da falência da empresa 

devedora.

Nesse sentido são, dentre outros, os seguintes acórdãos:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA 

EMPRESA. DECISÃO  AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR 

PARA SUSPENDER A AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A 

SUSCITANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (FUMUS 

BONI IURIS E PERICULUM  IN MORA). QUESTÕES TRAZIDAS 

PELA AGRAVANTE QUE SERÃO ANALISADAS POR OCASIÃO 

DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento da Segunda Seção desta Corte é no sentido de 

ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial o competente 

para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens 

da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos 

de execução que envolvam créditos apurados em outros órgãos 

judiciais.

2. As questões suscitadas pela agravante serão analisadas por 

ocasião do julgamento de mérito do presente conflito, devendo ser 

mantida, assim, a decisão agravada que deferiu a liminar para 

suspender os atos executórios em relação à empresa em 

recuperação judicial.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC 149.736/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
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BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 

13/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA 

SUSCITADO POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM  

FACE DE JUÍZO DO TRABALHO.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.

1. A execução individual trabalhista e a recuperação judicial 

apresentam nítida incompatibilidade concreta, porque uma não pode 

ser executada sem prejuízo da outra.

2. O Juízo universal é o competente para julgar as causas em que 

estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, 

inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o 

crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, 

devendo, portanto, se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a 

recuperação. Precedentes do STJ.

3. Competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível de Santa 

Helena de Goiás/GO, para o prosseguimentos de execuções 

trabalhistas.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC 148.536/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 15/03/2017)

AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS 

QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES.

1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação 

judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos 

atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos 

judiciais.

Precedentes.

2. Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens da 

empresa seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, cujo 

cumprimento é fiscalizado pelo juízo cível. A continuidade de atos de 

constrição em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de 

bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da 

recuperanda, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o 

princípio de preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 

11.101/2005.

3. Agravo interno no conflito de competência não provido.

(AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
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SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL. JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO DO TRABALHO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ATOS 

DE EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. SUJEIÇÃO AO JUÍZO 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05. 

RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as 

especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente 

o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais 

como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam 

créditos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, 

ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.

2. Se, de um lado, há de se respeitar a exclusiva competência da 

Justiça laboral para solucionar questões atinentes à relação do 

trabalho (art. 114 da CF); por outro, não se pode perder de vista que, 

após a apuração do montante devido ao reclamante, processar-se-á 

no juízo da recuperação judicial a correspondente habilitação, ex vi 

dos princípios e normas legais que regem o plano de reorganização 

da empresa recuperanda.

3. A Segunda Seção do STJ tem entendimento jurisprudencial 

firmado no sentido de que, no estágio de recuperação judicial, 

não é razoável a retomada das execuções individuais após o 

simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, 

§ 4º, da Lei n. 11.101/05.

4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no CC 110287/SP, rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Segunda Seção, DJe de 29/03/2010) 

No presente caso, está comprovado que a empresa suscitante teve 

seu pedido de recuperação judicial deferido pelo Juízo de Direito da 

3ª Vara Cível de Passos/MG (fl. 9), sendo que o Juízo da 3ª Vara do 

Trabalho de Juiz de Fora/MG determinou, de fato, fosse feita a 

restrição de licenciamento em face de veículo da suscitante (fl. 11).

O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG manifestou-se 

esclarecendo ter determinado a desconsideração da personalidade 
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jurídica dos sócios, sendo a execução a eles redirecionada, sendo 

que a restrição de licenciamento teve como objeto veículo 

pertencente a um deles. Ressaltou, então que, "não houve a 

constrição de bem da suscitante, mas sim, de sócio seu, não tendo 

ocorrido, salvo melhor juízo, qualquer ingerência na ação de 

recuperação judicial", demonstrando, assim, inexistir decisão que 

configure o alegado conflito.

Os argumentos da agravante não lograram infirmar os fundamentos da 

decisão agravada, notadamente o de que não tendo sido determinada a constrição 

de bens ou valores da empresa, mas, sim, de sócio dela em razão da 

desconsideração da personalidade jurídica pelo Juízo do Trabalho, não há que se 

falar em conflito de competência.

Nesse sentido são, entre outros, os seguintes acórdão desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO DE BENS DOS 

SÓCIOS. SÚMULA 480/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não configura conflito de competência a constrição de bens dos 

sócios da empresa em recuperação judicial, realizada mediante a 

desconsideração  da  personalidade jurídica no âmbito de execução 

trabalhista, se não houve a comprovação de que a decisão proferida 

pelo Juízo Universal estendeu os seus efeitos, também, em relação 

ao patrimônio  pessoal destes (Súmula 480/STJ). 

2. Agravo Interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 150.826/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 

03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA 

SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO POR JUÍZO TRABALHISTA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DE SÓCIOS E DE SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. TERCEIROS 

NÃO ENVOLVIDOS NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO (SÚMULA 

480/STJ). INEXISTÊNCIA DE CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
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1. Nos termos da Súmula 480/STJ, "o juízo da recuperação judicial 

não é competente para decidir sobre a constrição de bens não 

abrangidos pelo plano de recuperação da empresa".

2. Desse modo, não configura conflito positivo de competência a 

determinação de apreensão, pela Justiça Especializada, por 

aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

(disregard doctrine), de bens de sócio da sociedade em recuperação 

ou de outra sociedade empresária tida como integrante do mesmo 

grupo econômico da recuperanda, porquanto tais medidas não 

implicam a constrição de bens vinculados ao cumprimento do plano 

de reorganização da sociedade empresária, tampouco interferem em 

atos de competência do juízo da recuperação.

3. Na espécie, não há decisões conflitantes entre os juízos 

suscitados, ressalvada a hipótese de vir a ser proferida decisão 

nesse sentido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no CC 140.495/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 24/09/2015)

Desse modo, fica claro que não se configura conflito de competência 

quando constrito bem de sócio da empresa em recuperação judicial, à qual, na 

Justiça do Trabalho, foi aplicada tal providência. Isso porque, em princípio, salvo 

decisão do Juízo da recuperação em sentido contrário, os bens dos sócios ou de 

outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à 

recuperação judicial. 

Ademais, o fato de ter sido determinada a habilitação do valor do 

crédito junto ao Juízo da recuperação judicial não impossibilita o Juízo do Trabalho 

de tomar outras providências para o pagamento do crédito, tal qual a constrição de 

bem de sócio. Havendo o pagamento total ou parcial do valor, em qualquer uma das 

vias, deverão os Juízos comunicar essa decisão e dar por quitado o valor ou abater 

do total o que já foi pago.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

 
AgInt  no

Número Registro: 2017/0134803-5 PROCESSO ELETRÔNICO CC     152.680 / MG

Números Origem:  00001333420155030037  1333420155030037  50004062420178130479

PAUTA: 11/10/2017 JULGADO: 11/10/2017

Relatora
Exma. Sra. Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA MARIA GUERRERO GUIMARÃES

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO : CESAR RODRIGO NUNES  - SP260942 
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE PASSOS - MG 
SUSCITADO : JUÍZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA - MG 
INTERES.  : THIAGO ZANELLI LIMA 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO : CESAR RODRIGO NUNES  - SP260942 
AGRAVADO  : THIAGO ZANELLI LIMA 
SUSCITANTE : NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE PASSOS - MG 
SUSCITADO : JUÍZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA - MG 

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 interno, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro, Lázaro 
Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Nancy Andrighi e Luis Felipe Salomão 
votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio 
Bellizze. 
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Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
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