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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2201650-11.2016.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante 
TRANSMERIDIANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL), são agravados O JUIZO e JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram 
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO PESSOA 
(Presidente) e CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Fabio Tabosa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravante: Transmeridiano Transportes Rodoviários Ltda. (em recuperação 

judicial)

Agravado: José Edson Gomes da Silva

Agravo de Instrumento nº 2201650-11.2016.8.26.0000  6ª Vara Cível de Campinas

Voto nº 12.186

Recuperação judicial. Conflito de competência perante o STJ 
entre o Juízo da recuperação e outro de competência 
trabalhista (8ª Vara do Trabalho de Campinas). Designação 
pelo Tribunal Superior do Juízo da recuperação para a prática 
de atos urgentes. Indeferimento de pedido da recuperanda de 
levantamento de valores bloqueados pela Justiça do Trabalho 
e transferidos à 6ª Vara Cível de Campinas, por falta de 
urgência. Decisão proferida, naquele momento, em função da 
especial atribuição conferida ao Juízo da recuperação 
enquanto pendente o conflito. Conflito a esta altura extinto, 
com revogação da decisão provisória nele lançada. 
Perecimento, com isso, do objeto do agravo, tendo em vista a 
falta de consideração pela decisão agravada do mérito da 
providência reclamada pela recuperanda, limitando-se a 
apontar a inadequação do momento. Agravo de instrumento 
prejudicado. Recurso não conhecido. 

VISTOS.

Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls. 

56/57 deste instrumento (fls. 2.034/2.035 dos autos principais), que, no âmbito de processo 

relativo a recuperação judicial, dentre outras coisas denegou pedido formulado pela 

recuperanda de levantamento de quantia objeto de bloqueio no âmbito da Justiça 

Trabalhista (8ª Vara do Trabalho de Campinas), transferida por força de decisão liminar 

proferida pelo STJ em conflito de competência envolvendo dito Juízo trabalhista e o da 

recuperação judicial; entendeu o MM. Juiz, para tanto, que a despeito da designação do 

Juízo da recuperação para a prática de atos urgentes, não teria sido apresentada qualquer 
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justificativa de tal ordem a autorizar a liberação do valor ainda na pendência do 

processamento do incidente.

Insurge-se a recuperanda, sustentando que o crédito que teria 

ensejado a determinação de bloqueio de valores seria sujeito aos efeitos da recuperação 

judicial, na medida em que constituído antes do ajuizamento do pedido do benefício legal. 

Alega ademais que o levantamento pleiteado seria sim dotado de urgência, uma vez que o 

valor bloqueado do caixa da empresa, da ordem de R$ 83.053,46 (oitenta e três mil e 

cinquenta e três reais, e quarenta e seis centavos), poderia ser utilizado no pagamento de 

funcionários, bem como em outras atividades ligadas ao escopo da empresa, sustentando 

que a manutenção do bloqueio implicaria frustração da programação de caixa por ela 

realizada para superação da crise financeira. Alega, no mais, que o valor em questão jamais 

poderia ser utilizado para pagamento do credor trabalhista, o qual deveria se sujeitar à 

forma de pagamento prevista no plano de recuperação judicial, sob pena de violação ao 

princípio do pars conditio creditorum. Acena, por fim, com a ocorrência de violação aos 

princípios da preservação das empresas, proteção aos trabalhadores e interesses dos 

credores, à luz do disposto no art. 47 da Lei nº 11.101/05, batendo-se, em conclusão, pela 

reforma da r. decisão agravada.

Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se o efeito 

suspensivo pleiteado e dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. 

Juízo a quo.

O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças 

obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo, tendo o agravado 

(credor trabalhista) deixado de se manifestar em contrarrazões. O Administrador Judicial 

pronunciou-se a fls. 66/67, pelo provimento do agravo, e, no mesmo sentido, a douta 

Procuradoria Geral de Justiça (fls. 71/73).

É o relatório.

O agravo está prejudicado.

Com efeito, conforme se verifica pelo andamento processual junto 

ao Superior Tribunal de Justiça, o Conflito de Competência nº 147.737/SP, pano de fundo 

deste agravo, recebeu decisão monocrática em 6 de setembro de 2017, deixando de ser 
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conhecido pela Exma. Relatora, Min. Maria Isabel Gallotti, com revogação da liminar, ante 

a consideração de não haver na verdade conflito de interesse para a recuperação, tendo em 

vista a transferência promovida quanto ao valor bloqueado e outro lado a informação do 

Juízo trabalhista de que a reclamação prosseguiria, ali, tão somente em face dos sócios.

Por outro lado, verifica-se que a r. decisão agravada não entrou no 

mérito da pertinência do bloqueio, ou da existência de justificativa bastante para a pura e 

simples entrega do numerário à recuperanda, tal qual por essa pleiteado. Limitou-se, 

diversamente, a apontar a impropriedade do momento em que formulado o requerimento, 

tendo em vista a designação excepcional conferida pelo STJ para a prática de atos urgentes.

Extinto o conflito, e revogada no mesmo ato também a designação 

aludida, deixou de fazer sentido o contexto em que proferida a decisão, não mais se 

cogitando de atribuição excepcional do Juízo da recuperação para atos urgentes e cabendo 

agora a ele enfrentar a questão por outro prisma, o da oportunidade ou não para a liberação 

do montante à recuperanda, aqui agravante.

Ante o exposto, dá-se por prejudicado o agravo.

FABIO TABOSA

Relator
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