
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 946.100 - SP (2016/0169214-0)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : VRG LINHAS AEREAS S.A 
AGRAVANTE : GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A 
ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES  - DF015553 

 DUARTE ALBERTO LOJAS ANES  - SP282803 
 GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO  - SP186458 
 FERNANDA RIBEIRO BRANCO E OUTRO(S) - SP294856 

AGRAVADO  : GISELI MARIA PIACENTE SELVERINO DE SOUZA 
ADVOGADO : PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO  - SP179534 

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 
COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. ARTS. 120 E 126 DO CPC/1973. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. O pedido de levantamento da quantia bloqueada deve ser formulado perante o 
juízo universal, justamente porque reconhecida sua competência por esta Corte, 
em julgamento de conflito de competência. Precedentes.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o 
recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a violação 
legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide  a 
Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 
Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. 
 
 Brasília (DF), 26 de setembro de 2017(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
Relator
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AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 946.100 - SP (2016/0169214-0)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

Trata-se de agravo interno interposto por VRG LINHAS AÉREAS S.A. E OUTRA 

contra a decisão (fls. 741-743 e-STJ) que conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso 

especial.

Naquela oportunidade, concluiu-se i) pela incidência da Súmula nº 284/STJ em 

relação à alegada afronta aos arts. 120 e 126 do Código de Processo Civil de 1973 e ii) que, na 

linha do assinalado pelas instâncias de origem, compete ao juízo da recuperação judicial decidir 

acerca do pedido de levantamento da quantia bloqueada. 

Nas razões do presente agravo (fl. 749-e-STJ), os agravantes aduzem, em síntese, 

que, 

"(...)
No caso dos autos, contudo, a d. decisão deixou de vislumbrar que o 

que se discute não é a competência para a constrição judicial de bens (tal questão 
foi solucionada nos autos do CC nº 122024/SP, o que se discute é a necessidade 
de desfazimento do ato realizado pelo juízo declarado incompetente, havendo, 
ainda, grande divergência jurisprudencial sobre a questão, que se funda nos art. 60 
da Lei n° 11.101/2005 (inexistência de sucessão empresarial) e art. 120 e 126 do 
CPC/73 (medidas de urgência e necessidade de evitar gravame à parte, pela 
mantença de medidas constritivas tomadas por juízo já declarado incompetente)".

É o relatório.
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AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 946.100 - SP (2016/0169214-0)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): 

Não obstante os argumentos dos agravantes, o recurso não merece provimento.

Isso porque, a despeito do reconhecimento da incompetência absoluta acarretar a 

nulidade dos atos decisórios, a teor do art. 113, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, 

compete ao juízo da recuperação judicial a apreciação do pedido de levantamento da quantia 

bloqueada, como decidido pelas instâncias de origem, exatamente pela circunstância de o juízo 

de origem não possuir mais competência para tomar qualquer decisão no processo ora em 

debate.

Por elucidativo, transcreve-se trecho do acórdão proferido quando do julgamento 

da Reclamação nº 1.870/SC, relatora a Ministra Nancy Andrighi, semelhante à presente 

controvérsia:

"(...)
Tendo em vista esses precedentes, e considerando que a 

competência do juízo falimentar, hipótese dos autos, é em razão da matéria e, 
portanto, absoluta (art. 111, do CPC), todos os atos decisórios proferidos pelo juízo 
trabalhista após a decretação da quebra são nulos , independentemente de 
declaração expressa desta Corte. Tendo conteúdo decisório o despacho que havia 
autorizado o levantamento dos depósitos recursais, conclui-se que a nulidade 
referida também o atinge.

Analisando essa norma, em conjunto com os arts. 115 e ss. do CPC, 
esta Turma tem se posicionado no sentido da desnecessidade de decretação 
expressa, na decisão de um conflito de competência, da invalidade dos atos 
decisórios proferidos por juiz absolutamente incompetente. Nesse sentido foi a 
decisão do Agravo Regimental em Agravo Regimental em Conflito de Competência 
nº 21.168, relatado pelo Min. Menezes Direito (JSTJ 15/143), cuja ementa se 
transcreve, na parte que interessa:

'Conflito de Competência. Despacho monocrático. 
Agravo. Alegada omissão. Embargos de declaração. Princípio da 
fungibilidade. Incompetência absoluta. Nulidade dos atos.

(...)
2. Cuidando-se de incompetência absoluta, 

reconhece-se a nulidade dos atos decisórios, a teor do art. 113, §2º, 
do Código de Processo Civil, e os demais atos processuais deverão 
ser aproveitados segundo a avaliação do Juiz que presidir o feito, 
observando-se o princípio nullitates nudae, sine fomento justitiae, 
non admittuntur para que não haja prejuízo às partes e não se 
repitam atos desnecessários, atentando contra a economia 
processual.'
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No corpo do acórdão, o Ministro Menezes Direito, transcrevendo a 
decisão que proferira e fora objeto de impugnação, defende a seguinte posição:

'Quanto à alegada omissão, não está caracterizada.
O art. 122 do Código de Processo Civil, de fato, 

estabelece que, 'ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juiz 
competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do 
juiz incompetente'. Ocorre que, em se tratando de incompetência 
absoluta, a manifestação a respeito da validade dos atos do juiz 
incompetente é dispensável, já que o §2º do art. 113 do Código de 
Processo Civil dispõe que, 'declarando-se a incompetência absoluta, 
somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao 
juiz competente'.

A solução está na própria lei processual, 
desnecessário qualquer explicitação'

O mesmo entendimento foi sustentado na decisão dos Embargos de 
Declaração nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência nº 
36.933/SE, de minha relatoria (DJ de 19.4.2004, pág. 150), cuja ementa foi a 
seguinte:

'Processo Civil. Embargos de declaração no conflito 
de competência. Intempestividade. Ausência de omissão.

- Os embargos de declaração não interrompem o 
prazo para oposição de embargos declaratórios pela parte contrária, 
especialmente quando os primeiros declaratórios foram opostos no 
último dia do prazo, quando a outra parte sequer os tinha manejado.

- A nulidade dos atos decisórios praticados por juízo 
declarado incompetente é automática, prescindindo de declaração 
expressa.

Embargos de declaração não conhecidos.'

Tendo em vista esses precedentes, e considerando que a 
competência do juízo falimentar, hipótese dos autos, é em razão da matéria e, 
portanto, absoluta (art. 111, do CPC), todos os atos decisórios proferidos 
pelo juízo trabalhista após a decretação da quebra são nulos , 
independentemente de declaração expressa desta Corte. Tendo conteúdo 
decisório o despacho que havia autorizado o levantamento dos depósitos 
recursais, conclui-se que a nulidade referida também  o atinge.

Disso decorre que é perfeitamente possível à Massa Falida 
requerer, não ao juízo trabalhista, porquanto este não tem mais competência 
para tomar qualquer decisão no processo ora discutido (art. 122, parágrafo 
único, do CPC), mas ao juízo cível, que reaprecie a autorização anteriormente 
concedida nos atos do processo trabalhista e, se entender de direito, que 
determine a devolução dos valores levantados pelo antigo empregado.

Existe desrespeito à autoridade da decisão do STJ, porque os atos 
praticados pelo Juízo Trabalhista são nulos absolutamente, não obstante tal 
circunstância não esteja expressa no acórdão do Conflito de Competência nº 
35.990. Como conseqüência, mesmo os atos posteriores praticados por esse Juízo 
também são atingidos pela referida nulidade" (grifou-se).
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Eis a ementa do referido julgado:

"Processo Civil. Reclamação para preservação da autoridade de decisão do STJ, 
proferida em Conflito de Competência. Ato praticado pelo Juízo Trabalhista após a 
decretação de sua incompetência absoluta.
Invalidade.
- Decidida, em Conflito de Competência, a incompetência absoluta do juízo 
trabalhista, os atos decisórios por ele praticados são automaticamente nulos, 
independente de decretação pelo STJ.
- Após a decisão do conflito, compete ao juízo incompetente meramente 
remeter os autos ao juízo competente, sendo-lhe vedado tomar qualquer nova 
decisão no processo .
Reclamação acolhida " (Rcl 1.870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 28/9/2005, DJ 21/11/2005 – grifou-se).

No caso dos autos, o tribunal de origem consignou o seguinte:

"(...)
À modificação do julgado, em suma aduz a recorrente VRG que a 

decretada nulidade de todos os atos praticados por Juízo diverso ao da 1ª Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro 'permite a imediata liberação de todos os valores 
indevidamente penhorados' (fls. 04).

Contudo, o inconformismo não merece acolhimento, porque 
acertadamente considerou o magistrado singular que o pedido de 
levantamento da quantia bloqueada deve ser formulado perante o Juízo da 1ª 
Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, justamente porque reconhecido 
competente pelo C. STJ nos autos do conflito de competência nº 122.024  (fls. 
612)" (fl. 638 e-STJ - grifou-se).

Como visto, a manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe, pois está 

em harmonia com a jurisprudência desta Corte.

Por fim, como consignado na decisão agravada, no que diz respeito à ventilada 

violação dos arts. 120 e 126 do CPC/1973, a deficiência na fundamentação recursal restou 

evidenciada, pois percebe-se não haver relação entre o disposto nos artigos apontados como 

violados e o teor das razões recursais, inviabilizando-se, desse modo, a compreensão da 

controvérsia posta nos autos.

Consectariamente, por analogia, incide o óbice da Súmula 284/STF: “É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a 

exata compreensão da controvérsia.”

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
AgInt  no

Número Registro: 2016/0169214-0 PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 946.100 / SP

Números Origem:  0003011-17.2007.8.26.0576  1192007  21689132320148260000  30111720078260576  
5760120070030112

PAUTA: 26/09/2017 JULGADO: 26/09/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : VRG LINHAS AEREAS S.A 
AGRAVANTE : GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A 
ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES  - DF015553 

 DUARTE ALBERTO LOJAS ANES  - SP282803 
 GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO  - SP186458 
 FERNANDA RIBEIRO BRANCO E OUTRO(S) - SP294856 

AGRAVADO  : GISELI MARIA PIACENTE SELVERINO DE SOUZA 
ADVOGADO : PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO  - SP179534 

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Transporte Aéreo - Atraso de vôo

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : VRG LINHAS AEREAS S.A 
AGRAVANTE : GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A 
ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES  - DF015553 

 DUARTE ALBERTO LOJAS ANES  - SP282803 
 GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO  - SP186458 
 FERNANDA RIBEIRO BRANCO E OUTRO(S) - SP294856 

AGRAVADO  : GISELI MARIA PIACENTE SELVERINO DE SOUZA 
ADVOGADO : PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO  - SP179534 

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 
Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 
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Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
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