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EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 
GERAIS 

 

URGENTE 

RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL COM POSSIBILIDADE DE IMPACTO DIRETO 

 NO SOERGUIMENTO DA AGRAVANTE 

 

 

Processo nº 0579058-27.2016.8.13.0024 
Agravante: Mendes Junior Trading e Engenharia S/A – Em Recuperação Judicial 
Juízo Recorrido: 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte  

 

 

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por 

seus procuradores devidamente constituídos nos autos da Recuperação Judicial por si 

requerida, vem, respeitosamente, perante esse Egrégio Tribunal, com supedâneo nos 

artigos 1.015 e seguintes, do CPC, interpor o presente  

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(com pedido de atribuição de efeito suspensivo) 

em face da decisão proferida pelo D. Juízo a quo, às fs. 6429/6431, que acolheu a 

Exceção de Incompetência Absoluta arguida pela União Federal - Fazenda Nacional, 

declinando a competência para processar e deferir a Recuperação Judicial à uma das 

Varas Empresariais da Comarca de São Paulo/SP, pelas razões de fato e de direito 

expostas a seguir. 
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A Agravante informa que o presente Agravo de Instrumento encontra-se 

instruído com as peças obrigatórias elencadas no inciso I, do art. 1017, do CPC, 

destacando: (i) cópia da petição inicial (Doc. 01), (ii) cópia da petição que ensejou a 

decisão agravada (Doc. 02), (iii) cópia da decisão agravada e sua certidão de intimação 

(Doc. 03), (iv) cópia da decisão de embargos declaratórios, integrativa da decisão 

agravada, e sua certidão de publicação (Doc. 04), (v) cópia da procuração outorgada 

aos advogados da Agravante (Doc. 05). 

Em atendimento ao disposto no inciso II, do art. 1017, do CPC, (Doc. 06) 

declara-se expressamente que, pela própria natureza jurídica da Recuperação Judicial, 

procedimento em que não há polo passivo, inexistem os seguintes documentos: 

contestação e procuração outorgada pela parte agravada.  

A Agravante, ainda, colaciona os documentos facultativos, porem, úteis ao 

deslinde do processado e prolação da Decisão, bem como o devido preparo, de forma 

que o presente recurso encontra-se apto a ser conhecido e será, por certo, provido. 

Na oportunidade, como preceitua o artigo 1.016, IV do CPC, a Agravante 

informa os nomes e o endereço de seus advogados. 

AGRAVANTE:  

José Murilo Procópio de Carvalho – OAB/MG 23.356 

Bráulio Cunha Ribeiro – OAB/MG 53.438 

Ana Cláudia de Freitas Reis e Martins – OAB/MG 67.188 

Jordano Augusto Souza Fernandes – OAB/MG 165.612 

Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, 23º andar, Torre B - Bairro Vila da 

Serra – Nova Lima/MG - CEP: 34000-000 
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Por fim, dada a gravidade dos efeitos da r. Decisão agravada, cuja nulidade 

é patente, e diante da possibilidade real de dano de impossível reparação, seja ao 

patrimônio, seja à manutenção de suas atividades, a Agravante requer que V. Exa. se 

digne de determinar a imediata formação do instrumento, mediante a transcrição das 

peças anexas, com distribuição imediata à Relatora preventa, para que seja analisado, 

em caráter de urgência, o pedido de atribuição de EFEITO SUSPENSIVO, senão 

concedido o DEFERIMENTO TOTAL, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DA PRETENSÃO 

RECURSAL. 

Saliente-se que, em que pese a Agravante ter cumprido a tempo e modo 

com suas obrigações processuais, o prazo de suspensão das ações e execuções 

previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, findará na próxima quinta-feira, dia 15, 

quando todos os processos retomarão seus cursos normais, o que causará impacto 

direto na luta travada pela reestruturação.   A situação é de urgência gritante! 

Pede deferimento. 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2016. 

 

José Murilo Procópio de Carvalho – OAB/MG 23.356 

Bráulio Cunha Ribeiro – OAB/MG 53.438 

Ana Cláudia de Freitas Reis e Martins – OAB/MG 67.188 

(Assinatura Digital) 
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*********************************************************************** 

Espécie: Agravo de Instrumento 

Processo nº: 0579058-27.2016.8.13.0024 

Agravante: Mendes Junior Trading e Engenharia S/A – Em Recuperação Judicial 

Juízo a quo: 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte  

*********************************************************************** 

 

 

 

 

MINUTA DE AGRAVO 

 

 

 

Colenda Corte de Julgamento, 

o presente reclamo recursal está sendo aviado em tempo hábil, haja vista 

que a Decisão - que rejeitou os Embargos de Declaração aviados pela Agravante em 

face da Decisão agravada - foi publicada em 02/09/2016 (sexta-feira). 
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I - DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Indiscutível o cabimento de Agravo de Instrumento em face da r. Decisão 

interlocutória ora objurgada.  

Muito embora a Lei nº 11.101/2005 (“LFRJ”) faça previsão expressa de 

cabimento de agravo de instrumento para matérias específicas, cediço que se 

apresentam tantas outras situações que ostentam inegável relevância e, portanto, 

demandam a aplicação subsidiária do CPC. 

Como exemplos de interlocutórios em que não se regulou de forma 

expressa o cabimento de agravo de instrumento, além da situação específica que ora 

se apresenta - decisão do Juízo que aprecia a competência para o processamento e 

deferimento da recuperação judicial, pode-se apontar a decisão que (i) determina 

que os planos de recuperação devem ou não ser unificados no caso de pedido de 

recuperação apresentado por mais de uma empresa, ou (ii) determina a unificação 

das assembleias gerais de credores no caso de pedido de recuperação apresentado 

por mais de uma empresa, ou, mesmo, (iii) defere o processamento da recuperação 

judicial. Nesta última hipótese, vale ressalvar que este Douto Colegiado julgou 

recentemente o Agravo de Instrumento interposto justamente contra a decisão que 

deferiu o processamento desta Recuperação1. 

De modo geral, qualquer decisão proferida que acarrete grave prejuízo aos 

credores da Recuperanda ou atente contra o princípio da preservação da empresa, 

desafia a necessária apreciação mediante Agravo de Instrumento.  

Isso porque, a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até 

que se cumpram as obrigações previstas no Plano aprovado, que se vencerem até dois 

anos depois da concessão do pedido. Somente, então, será proferida a Sentença de 

encerramento da Recuperação Judicial. 
                                                           
1
 Processo nº 1.0024.16.057905-8/001. 
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Assim, as decisões proferidas no curso do procedimento - interlocutórias, 

capazes de trazer gravames ao objetivo da benesse instituída pela LFRJ e prejuízos 

irreversíveis à Recuperanda e aos credores, acaso não reformadas através da 

modalidade do Agravo Instrumento, acabarão por ter concretizados os efeitos 

devastadores alardeados. 

Lado outro, em que pese o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo 

Civil, em vigor, não fazer previsão expressa acerca do cabimento da modalidade em 

tela contra decisões que versam sobre competência, havendo quem defenda, 

inclusive, que o dispositivo carrega em si rol taxativo, certo é que as hipóteses ali 

previstas comportam, no mínimo, a devida interpretação extensiva. 

Assim é que, in casu, haveremos que interpretar extensivamente a 

hipótese de cabimento de agravo prevista no inciso III – decisão que rejeita alegação 

de convenção de arbitragem, de forma que abarque, igualmente, as decisões 

interlocutórias que versam sobre competência. E existem razões contundentes para 

que assim ocorra!  

A primeira e mais importante delas apresenta-se em razão da identidade 

da ratio: “são situações muito semelhantes, as quais, até mesmo pela incidência do 

princípio da igualdade (art. 7º, do CPC) não poderiam ser tratadas diferentemente: a 

alegação de convenção de arbitragem e alegação de incompetência tem por objetivo, 

substancialmente, afastar o juízo da causa. Ambas são formas de fazer valer em Juízo o 

direito fundamental ao juiz natural.”2 

Em seguida, temos a necessidade de se conferir tratamento isonômico às 

decisões, cuja natureza é interlocutória, tendo em vista que a não admissão do agravo 

de instrumento em ambas as situações retiraria a utilidade de qualquer discussão 

sobre referidas decisões. 

                                                           
2
 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento. 17ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 238 



 

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102 · Torre B|23º andar · Vila da Serra · CEP: 34.000-000 · (31) 3326.8200 · Nova Lima|MG 

7 

 

 

Isso porque, qualquer discussão, seja da validade da convenção de 

arbitragem, seja da incompetência do “novo” Juízo, somente se daria após a prolação 

de sentença terminativa, ou seja, quando já concretizados, no juízo “incompetente”, 

todos os atos processuais. Desta feita, há que ser viabilizada a discussão imediata da 

competência pelas mesmas razões que o legislador previu a hipótese para a convenção 

de arbitragem.  

Por fim, de forma mais contundente, importa que se analise a situação de 

decisão que declina a competência para a Justiça do Trabalho, caso em que, se não 

possibilitada sua impugnação via agravo de instrumento, a decisão tornar-se-á 

irremediavelmente irrecorrível, posto que, uma vez encaminhados os autos à Justiça 

do Trabalho, o Tribunal daquela Especializada não poderá, em julgamento de recurso 

ordinário, rever a decisão proferida na Justiça Comum. 

Desta feita, por qualquer prisma que se avalie, resta demonstrada a 

propriedade da via recursal eleita, razão pela qual, passa-se à insurgência em face da 

decisão atacada! 

 

II - DO ESCORÇO CASUÍSTICO 

A Agravante ingressou em juízo com o pedido de Recuperação Judicial e, já 

na peça de ingresso, com a transparência que lhe é costumeira, aduziu e demonstrou 

que a competência para deferir o processamento da ação já seria de uma das Varas 

Empresariais desta Capital, onde se localiza seu principal estabelecimento, e que, em 

decorrência do Pedido de Falência3 ajuizado por um de seus credores, a Estrelaço 

Tubos e Conexões Ltda em 29/01/2015, distribuído perante o Douto Juízo da 1ª Vara 

Empresarial, sedimentada estaria a prevenção. 

                                                           
3
 Processo nº 0471530-65.2015.8.13.0024 
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O Douto Juízo a quo deferiu o processamento da Recuperação Judicial, 

Decisão4 publicada em 15/03/2016, com as determinações de praxe, valendo citar: a 

nomeação do Administrador Judicial, a suspensão de todas as ações e execuções em 

curso contra a Agravante, a intimação do Ministério Público e, por carta, com AR, das 

Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal. 

A Administradora nomeada foi intimada e prestou compromisso a tempo e 

modo5 e a União Federal –  Fazenda Nacional foi intimada, na pessoa da Procuradora 

Maria da Gloria Vieira Moreira, através do ofício nº 16.057.905-8, (f. 757) postado em 

16/03/2016, com aviso de recebimento. Dito aviso (f. 766), foi juntado aos autos, 

cumprido (f. 759/v), em 28/03/20166.  

O processamento da Recuperação vinha seguindo seu curso normal,  

quando, em 24/06/2016, a União Federal - Fazenda Nacional (“PGFN”) apresentou 

Exceção de Incompetência Absoluta7 (fs.3369/3380) afirmando, teratologicamente, 

que: (i) figurava no polo passivo da ação de falência que determinou a prevenção do 

Juízo a quo, uma filial (?) da Agravante, com sede em Itaboraí/RJ, razão pela qual a 

competência para processar e julgar a ação seria da Comarca da sede estatutária – São 

Paulo; (ii) a sede estatutária e o domicílio fiscal definiriam o local do principal 

estabelecimento da Agravante, (iii) a AGE que autorizou a Diretoria a requerer a 

recuperação judicial ocorreu na sede estatutária; (iv) o maior volume de débitos fiscais 

está concentrado em São Paulo; (v) para participar da Licitação da Concorrência 

41702214 - Metrô de São Paulo, a Agravante relatou na documentação do certame 

possuir estrutura operacional naquela cidade para a execução da referida obra; (vi) do 

plano de recuperação apresentado verifica-se que as grandes obras da Agravante 

encontram-se em Pernambuco, Juiz de Fora e São Paulo; (vii) a Agravante tentou 

induzir o Juízo ao erro, posto que a empresa que teria sede estatutária em Belo 

                                                           
4
 Doc. 07. 

5
 Doc. 10. 

6
 Doc. 8 e 9. 

7
 Doc. 2. 



 

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102 · Torre B|23º andar · Vila da Serra · CEP: 34.000-000 · (31) 3326.8200 · Nova Lima|MG 

9 

 

 

Horizonte é a Mendes Junior Engenharia S/A e (viii) instada a prestar esclarecimentos 

acerca do domicílio fiscal e sede estatutária, a Agravante teria quedado inerte. 

Abertas vistas ao Ministério Público (“MP”), este, às fs. 3526/35368, 

ratificou os termos da Exceção de Incompetência arguída, tratando de acrescentar os 

seguintes “dados”: (i) do CNPJ se extrai que a sede estatutária da Agravante fica em 

São Paulo; (ii) pelos documentos da JUCEMG(?), a Agravante não possuiria, sequer, 

filial em Belo Horizonte, frisando que a antiga filial teria sido extinta em 14/04/1987; 

(iii) de alguns documentos extraídos do sistema RAIS, verificara que a sede estatutária 

registraria o maior número de vínculos trabalhistas, 641, contra 1, em Belo Horizonte; 

(iv) a Agravante utilizou-se de estratagema com roupagem legal (prevenção) e do 

nome de sua congênere, a Mendes Junior Engenharia S/A.       

Instada a manifestar-se sobre as facciosidades retro asseveradas, a 

Agravante, às fs. 5677 à 60179 e 6279 à 6294/v10, rechaçou com firmes fundamentos 

legais, jurisprudenciais e fáticos, cada uma das assertivas lançadas pela PGFN e pelo 

MP. 

Para fins de demonstrar a impropriedade dos argumentos que 

supostamente justificariam o declínio da competência a qualquer outro Juízo que 

fosse, a ora Agravante tratou, verdadeiramente, de ORGANIZAR a discussão travada, 

separando os institutos da “Competência” e da “Prevenção”, que, in casu, deveriam, 

como devem, ser tratados de forma sucessiva, por questões de técnica jurídica.  

Assim, firme no critério legal utilizado para fins de fixação da 

COMPETÊNCIA para processar e deferir Recuperação Judicial ou decretar a falência de 

empresa, qual seja, o local do principal estabelecimento do devedor, trouxe  conceitos 

dos mais comezinhos (principal estabelecimento, sede formal, sede fiscal, filial, etc...), 

                                                           
8
 Doc. 11. 

9
 Doc. 12 – I a VIII. 

10
 Doc. 13 – I e II 
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e, atacou, um a um, os argumentos da PGFN e do MP, colacionando aos autos farta 

documentação que não apenas comprovou cada um dos argumentos, mas 

demonstrou a fragilidade das ilações rebatidas, restando instalada a controvérsia.  

Neste ínterim, a 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte viu-se desprovida 

de Magistrado, sendo que, até o presente momento, não houve designação de Juiz 

para assumir a vaga e os processos em trâmite por aquele Juízo. 

Dra. Patrícia dos Santos Firmo, v. Juíza Substituta que julgou o Pedido de 

Falência, determinante da prevenção do Juízo, e que recebeu e deferiu o 

processamento da Recuperação Judicial, deixou a Vara para que o Douto Juiz Titular, 

Dr. Ronaldo Claret, reassumisse. Ato contínuo, Dr. Ronaldo Claret foi convocado por 

este Tribunal, deixando a cadeira vaga. 

O que se pretende com este hiato é demonstrar que a decisão ora 

objurgada foi proferida por Juiz titular de outra serventia, que, respondendo 

eventualmente pela Vara, funcionou nos autos da Recuperação Judicial, hoje com mais 

de 30 volumes, proferindo decisão de vital importância e acerca de matérias – 

competência e prevenção – que já estavam, há muito, apreciadas e sedimentadas. 

Pois bem. Instalada a controvérsia, os autos foram conclusos para 

despacho e o i. Magistrado, repita-se, respondendo eventualmente pela 1ª Vara 

Empresarial, entendeu por bem proferir Decisão ora agravada11, acolhendo a Exceção 

de Incompetência apresentada pela PGFN e determinando a remessa dos presentes 

autos à uma das Varas Empresariais da Comarca de São Paulo/SP. 

Referida Decisão foi objeto de recurso de Embargos de Declaração12 com 

pedido de atribuição de efeitos infringentes, amparado no art. 1022 c/c art. 489, §1º, 

incisos I, III,  IV e V, do CPC, tendo a Agravante, inclusive, na mesma ocasião e de forma 

sucessiva, arguido a nulidade da r. Decisão.  
                                                           
11

 Doc. 3. 
12

 Doc. 14. 
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A Administradora Judicial também opôs Declaratórios13 com pedido de 

efeitos modificativos, buscando, tão somente, a fixação de seus honorários.  

Os autos foram novamente conclusos e, em 02/09/2016, Juízo a quo  

proferiu Decisão14em que acolheu os Embargos da Administradora Judicial, fixando-lhe 

os honorários retroativos, e rejeitou os Embargos da Agravante sob o singelo 

fundamento de que não vislumbrara qualquer uma das hipóteses autorizadoras do 

manejo do recurso em tela, trazendo à colação julgados proferidos nos anos de 1993 e 

1994, em patente desconsideração à exigência constitucional de fundamentação das 

decisões, agora coroada pelo CPC vigente. 

Desta feita, a alternativa que resta é utilização do presente remédio 

recursal, onde, de plano, argui-se a nulidade da decisão objurgada.    

 

III - DAS RAZÕES PARA O DECRETO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA 

E PARA O PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO PARA FINS DE REFORMA.  

De plano, impende salientar que, pelo mesmo feixe de razões, este 

Tribunal haverá de concluir pela decretação da nulidade da decisão agravada, por falta 

de fundamentação, e/ou pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, em seu 

mérito, para declarar a inconteste competência e prevenção do Juízo a quo. Vejamos.   

De forma expressa e veemente, a Agravante argui a nulidade da r. Decisão 

agravada por descumprimento de preceito constitucional insculpido no art. 93, IX da 

CF e afronta às garantias fundamentais do  devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa, dada a aplicabilidade do disposto no art. 489, §1º, do CPC, à r. Decisão, 

que estabelece: 

                                                           
13

 Doc. 15. 
14

 Doc. 04 
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Art. 489. (...) 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 
sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento. 

Cediço que a Agravante buscou, com fincas no § único, do art. 1022, do 

CPC, que o Juízo a quo suprisse as omissões da Decisão. Em vão! 

Desta feita, há de ser declarada nula a r. decisão, posto que carente de 

fundamentação já que delineadas as condutas previstas nos incisos I, III, IV, V, do § 

único, retro transcrito. 

Isso porque, verifica-se que o Douto Juízo a quo limitou-se, 

exclusivamente, a parafrasear os argumentos apostos nas manifestações da PGFN e do 

MP e, agindo desta forma: 

 

a) deixou de expor, em seu pronunciamento decisório, a interpretação que 

fez dos fatos, das provas, da tese e da norma jurídica que lhe serviram de fundamento 

– e, principalmente, de expor a relação que entendera existir entre os fatos e a norma. 

b) limitou-se a transcrever o art. 3º, da LFRJ, ementa de julgado exarado 

pelo STJ e tese doutrinária que, além de não desenvolvidos para fins de amparar a 

decisão proferida, aplicam-se de forma recortada à pretensão da ora Agravante. 
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c) deixou de apreciar QUALQUER UM dos contundentes argumentos 

fáticos, legais e jurisprudenciais expostos pela Agravante, nas petições e documentos 

de fs. 5677 à 6017 e 6279 à 6294/v, não avaliando, igualmente, o conjunto de provas 

carreadas. 

Por qualquer das vertentes retro denunciadas, resta caracterizada a 

nulidade da r. Decisão por ausência de fundamentação e afronta aos princípios do 

devido processo legal, ampla defesa e contraditório.  

A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito 

fundamental do jurisdicionado, prevista constitucionalmente, sendo direito 

consectário da garantia do devido processo legal e manifestação do Estado de Direito, 

razão pela qual, a ausência de fundamentação implica em invalidade da decisão, por 

força do previsto no art. 93, IX, da CF, c/c art. 5º LIV e LV.  

Teresa Arruda Alvim Wambier ensina “que há, grosso modo, três espécies 

de vícios intrínsecos das sentenças, que se reduzem a um só, em última análise: 1. 

Ausência de fundamentação; 2. Deficiência de fundamentação ; e 3. Ausência de 

correlação entre fundamentação e decisório. Todas são redutíveis à ausência de 

fundamentação e geram a nulidade da sentença.15” 

Assim, a inutilidade ou deficiência da fundamentação equivale à sua 

ausência. É o que se traz à baila. Vejamos. 

Do quadro abaixo, verifica-se que o Douto Juízo limitou-se a invocar, 

exclusivamente, as exatas questões, teratológicas e desprovidas de suporte legal e 

probatório, indicadas pela PGFN e pelo MP, e, data maxima venia, sem invocar as 

razões pelas quais estaria adotando as “teses” trazidas: 

                                                           
15

 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Embargos de Declaração e omissão do Juiz. 2ª ed. São Paulo: RT, 

2014, p. 276. 
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MANIFESTAÇÕES DA PGFN E DO MP DECISÃO EMBARGADA 

“A empresa MENDES JUNIOR TRADING E 
ENGENHARIA S/A, CNPJ nº 19.394.808/0001-29, 
tem nome parecido com a empresa MENDES 
JUNIOR ENGENHARIA S/A, cujo CNPJ nº 
17.162.082/0001-73, esta sim com sede em Belo 
Horizonte-MG.” (f. 3378) 

“Mendes Júnior Engenharia S.A (CNPJ nº 
17.162.082/0001-73) não se confunde com a 
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A (CNPJ nº 
19.394.808/0001-29), uma vez que a primeira tem 
sede instalada nessa Capital, enquanto a segunda 
é localizada em São Paulo/SP.” 

“Ocorre Excelência, que nos autos que ensejaram 
a prevenção figura no polo passivo uma filial da 
Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, situada 
no Estado do Rio de Janeiro, cujo CNPJ é  
19.394.808/0043-88. (...) Não sendo, portanto, a 
filial quem exerce as atividades principais da 
empresa...” (f. 3370) 
“... de toda maneira, o juízo competente seria o de 
São Paulo para processar e julgar o anterior 
pedido de falência(...)” (f.3371) 

“Compulsando os autos, verifico que a Agravante 
ajuizou a presente ação perante a 1º Vara 
Empresarial de Belo Horizonte/MG sob o 
argumento de que este Juízo seria prevento para o 
processamento do pedido de recuperação judicial 
em face da ação de falência nº 0024.15.047.153-
0. 
No entanto, verifica-se que o pedido de falência 
foi ajuizado em face da empresa cujo CNPJ é o 
19.394.808/0043-88, tratando-se de filial da 
Agravante sediada na cidade de Itaboraí/RJ, razão 
pela qual o referido pedido deveria ter sido 
formulado perante a Comarca da sede da 
empresa, e não Belo Horizonte/MG, pelo que não 
há prevenção deste Juízo para processar o 
presente feito.” 

“Lado outro, a ata da Assembléia geral 
extraordinária que autorizou a diretora da 
empresa a requerer a recuperação judicial, datada 
de 04 de março de 2016, realizou na cidade de São 
Paulo” (f. 3372). 
 

“A Agravante, em sua própria petição inicial, 
colacionou a sua Ata da Assembleia-Geral 
Extraordinária realizada no dia 04/03/2016, em 
São Paulo, momento em que os acionistas da 
empresa autorizaram o presente pedido de 
recuperação judicial.” 

“(...) a excepta relata que dispõe de toda a 
estrutura operacional para a execução da obra 
representada pela Concorrência nº 41702214 
(...)”(f. 3374)  

“... a Agravante, ao participar do processo 
licitatório com fins de construção de novas linhas 
do metrô de São Paulo, informou que toda a sua 
sede administrativa e fonte de trabalho está 
estabelecida na capital paulista.” 

“(...) pelo volume de créditos fiscais concentrados 
no estado de São Paulo (Certidões Anexas), 
percebe-se que as principais atividades da 
empresa MENDES JUNIOR TRADING E 
ENGENHARIA S/A estão concentradas na cidade 
de São Paulo” (f. 3372) 
“em pesquisa ao sítio do Serpro, Sistema “Rais” 
(...) foi possível apurar (...) que em São Paulo é que 
a empresa Agravante registraria a sua maior 
quantidade de vínculos trabalhistas, no total de 
647, ao passo que aqui, em Minas Gerais, sua filial 
teria registrado apenas um vínculo”. (f. 3534) 

“Compulsando os documentos apresentados pela 
Fazenda Nacional e pelo Ministério Público, 
verifica-se que: os créditos tributários da 
Agravante se concentram basicamente na capital 
paulista; e a sede paulista registra o maior 
número de vínculos trabalhistas, 641 versus 1 em 
Belo Horizonte.” 
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Do retro narrado, verifica-se que a r. Decisão carece da devida 

interpretação das alegações de fato que compõem a causa de pedir (Incompetência 

Absoluta) e de defesa (indiscutíveis Competência e Prevenção do Juízo a quo), em 

cotejo com os enunciados normativos em que os fatos alegados supostamente se 

enquadram. 

O Douto Juízo a quo, data maxima venia, repita-se, limitou-se a 

parafrasear as assertivas da PGFN e do MP, sem expor, em seu pronunciamento 

decisório, a interpretação que fez dos fatos, das provas, da tese jurídica e da norma 

jurídica que lhe serviram de fundamento.  

E nem que se argumente que da r. Decisão objurgada extrai-se citação de 

artigo de Lei, jurisprudência e doutrina , posto que, com o advento da Lei 13.015/2015, 

restou afastada a possibilidade de mera repetição de texto normativo e precedentes, 

ou mesmo sua paráfrase. 

O inciso I, do §1º, art. 489, do CPC, traduz-se em verdadeiro alerta de que 

o Órgão Julgador deve cumprir o processo de atribuição de sentido às alegações de 

fato, em cotejo com o texto normativo. Ou seja, é preciso analisar se e de que modo a 

norma jurídica extraída do texto  incide sobre aqueles fatos. O Juízo a quo passou ao 

largo da exigência em tela, data venia. 

Já o inciso V, do mesmo dispositivo legal, traz a obrigatoriedade imposta de  

que o julgador interprete o precedente citado com fincas a verificar a adequação da 

situação concreta à sua ratio decidendi – o que se dá através da aplicação do 

distinguish, o que não restou observado. 
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Por fim, os mesmos fundamentos - legal, jurisprudencial e doutrinário, 

todos referendando o principal estabelecimento como critério para fixação da 

competência - citados na r. Decisão agravada, se prestam a justificar a tese defendida 

pela ora Agravante, o que, por fim, atrai o evento previsto no inciso III, do §1º, do art. 

489, do CPC. 

Desta feita, demonstrado, de início, os eventos insculpidos nos incisos I, III 

e V, do §1º, do art. 489, do CPC, resta pavimentado, de forma irremediável, o caminho 

que conduz à nulidade da decisão objurgada, cuja declaração se requer. 

Mas não é só. A nulidade também se delineia na ausência de apreciação 

dos fundamentos da tese apresentada pela Agravante, pródiga ao descortinar a 

competência e prevenção deste Douto Juízo para processar e deferir a Recuperação 

Judicial, sendo, neste ponto, que as razões que justificam tanto a declaração da 

nulidade, quanto o provimento do presente agravo, convergem. Vejamos! 

A base de toda a pretensão da Agravante encontra-se consonante com os 

arts. 3º e 6º, da LFRJ e amparada na jurisprudência unificada por nossos Tribunais, em 

especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, que dedicou, na Edição 35 do periódico 

“Jurisprudência em Teses”, tópico específico com os precedentes mais recentes 

exarados naquela Casa no sentido de que, “para fins do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, 

principal estabelecimento  é o local do centro das atividades da empresa, não se 

confundindo com o endereço da sede costante do estatuto social.”  

Cediço que, ACASO tivesse o Douto Juízo a quo se debruçado sobre a forte 

argumentação trazida na manifestação da Agravante, cotejando-a não apenas com os 

documentos que a acompanharam, mas com a vasta documentação carreada aos 

autos desde a distribuição da Recuperação Judicial, por certo que teria concluído por 

sua competência e prevenção.  

Vejamos!  
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O artigo 3º, da LFRJ, dispõe que “é COMPETENTE para homologar o plano 

de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o 

juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que 

tenha sede fora do Brasil.” 

Pois bem. De plano verifica-se que a legislação em vigor, repetindo o 

disposto no Decreto Lei 7.661/45 e sedimentando a jurisprudência sobre a matéria, 

prevê, como critério para fixação da competência, o local do principal estabelecimento 

do devedor, ou seja, o local onde o devedor centraliza a DIREÇÃO GERAL dos seus 

negócios – não onde se situa a sede formal, citada no ato constitutivo da empresa. 

Sem maiores delongas, sobre esta questão vale citar a doutrina uníssona 

de Fábio Ulhoa Coelho, Manuel Justino Bezerra Filho e Nelson Nery Jr.: 

 

“Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da 

sociedade empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato 

constitutivo nem o estabelecimento maior física ou administrativamente falando 

(cf. Requião, 1975, 1:81). Principal estabelecimento para fins de definição da 

competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o 

maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista 

econômico.”
16

 

  

“Também não parece recomendável admitir que o principal estabelecimento seria 

aquele assim declarado no contrato social (ou estatuto) arquivado na Junta 

Comercial (...) 7. Segundo Valverde, o principal estabelecimento é aquele no qual o 

comerciante tem  a sede administrativa de seus negócios, no qual é feita a 

contabilidade geral, onde estão os livros exigidos pela lei, local de onde partem as 

ordens que mantem a empresa em ordem e funcionamento, mesmo que o 

documento de registro da empresa indique que a sede fica em outro local.”
17

 

                                                           
16

 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas – 10ª. edição – São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 61. 

17
 BEZERRA FILHO, Manuel Justino. Lei de recuperação judicial e falência. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016. 
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“2. Juízo universal de falência. Principal estabelecimento. Compreende, para o 

pedido de falência, o juízo onde se situa o principal estabelecimento da empresa 

comercial ou a filial de empresa situada fora do país. É o lugar onde está 

concentrado o comando e de onde irradiam os negócios da empresa, isto é, o lugar 

onde emanam as ordens que mantém a empresa em funcionamento. O principal 

estabelecimento é aferível por circunstância de fato. SE O COMANDO DA EMPRESA 

NÃO SE LOCALIZA NO LUGAR EM QUE O CONTRATO SOCIAL E OS REGISTROS DA 

EMPRESA INDIQUEM COMO SEDE, O PRINCIPAL ESTABELECIMENTO NÃO É O QUE 

OS DOCUMENTOS, DE DIREITO, APONTAM, MAS AQUELE QUE OS FATOS 

DETERMINAM COMO SENDO O LUGAR DO QUAL A EMPRESA É EFETIVAMENTE 

COMANDADA”.
18

  

Lado outro, economicamente, cita-se os seguintes precedentes, escolhidos 

em meio à farta jurisprudência já exarada sobre o tema:  

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA - 

FORO DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Conforme 

entendimento do STJ, "a qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 

3º da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local 

onde exercidas as atividades mais importantes da empresa." - O foro competente 

para processamento da Recuperação Judicial define-se pelo lugar onde os objetivos 

da Lei podem ser cumpridos com maior chance de sucesso.  (TJMG -  Agravo de 

Instrumento-Cv  1.0024.14.164257-9/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2015, publicação da súmula em 15/07/2015)  

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

AJUIZADO NO DISTRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O RIO DE 

JANEIRO - RJ. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. ARTS. 3º E 6º, § 8º, DA LEI N. 

11.101/2005. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E 

INATIVIDADE DA EMPRESA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA SEDE NO CONTRATO 

SOCIAL. QUADRO FÁTICO IMUTÁVEL NA INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. (...)2. A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 

3º da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local 

onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, 

necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto 

social e objeto de alteração no presente caso. (...)5. Recurso especial improvido. 

(REsp 1006093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/05/2014, DJe 16/10/2014) 

                                                           
18

 NERY JR., Nelson. Leis Civis Comentadas. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª edição - p. 593. 
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Pois bem. Firme nesses argumentos, encontra-se fortemente demonstrado 

nos autos que, em que pese a sede estatutária da Agravante encontrar-se na cidade de 

São Paulo, a mesma possui várias filiais, sendo que seu principal estabelecimento 

localiza-se na filial instalada na Comarca de Belo Horizonte, onde se encontra o centro 

vital e nevrálgico de suas atividades. 

 

É, reconhecidamente, da Capital Mineira que emergem todas as decisões 

atinentes à gestão da companhia e onde são travados os grandes negócios. Tanto sua 

Presidência, quanto todos os departamentos de suporte à administração estão aqui 

localizados, além do que, toda a sua Diretoria e Gerência mantém residência e 

domicílio nesta cidade, sendo que as reuniões do Conselho de Administração, até sua 

extinção, sempre se realizavam em Belo Horizonte. Os acionistas da Agravante 

possuem sede em Belo Horizonte19! 

E, para espancar as assertivas da PGFN e do MP e comprovar que suas 

atividades vitais se concentram na cidade de Belo Horizonte, o que justifica a 

competência do Juízo a quo, a Agravante colacionou aos autos a seguinte 

documentação, que merece ser examinada por este Tribunal: 

 Fs. 5690 a 572620 - ATA NOTARIAL lavrada pelo 1º Ofício de Notas de 

Belo Horizonte, elaborada a pedido do Diretor Presidente da Agravante, Sr. 

Jésus Murillo Valle Mendes, que acompanhou PESSOALMENTE o escrevente 

do Cartório, de onde se extrai:  

(i) que vários dos andares do prédio localizado à Av. João Pinheiro, 146, 

nesta Capital, são ocupados pela Agravante, sendo que (a) a Presidência e a 

Diretoria da Empresa encontram-se instaladas no 20º andar, (b) a sala de 

reuniões da Diretoria ocupa o 19º andar, (c) a Área Jurídica ocupa o 18º 

andar, (d) a área de engenharia ocupa o 17º andar e parte do 16º andar; (e) 

a Área de Suprimentos ocupa parte do 16º andar, (f) a área financeira e a 

contabilidade encontram-se no 15ºandar, (g) o RH ocupa o 14º andar e (h) 

o auditório da empresa encontra-se no 6º andar. 

                                                           
19

 Doc. 12 - V 

20
 Doc. 12 – II  
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(ii) que os livros societários encontram-se arquivados nos departamentos 

jurídico, financeiro e na contabilidade daquele estabelecimento; 

 Fs. 6293/6294v21 - ATA NOTARIAL lavrada pelo 3º Tabelião de Notas 

da Comarca de São Paulo, elaborada a pedido do auxiliar administrativo 

financeiro Vladimir Ferrari, identificado como requerente, de onde se 

extrai: 

(i) que o escritório da Agravante ocupa parte do 11º andar do edifício 

localizado na Rua Pedroso de Alvarenga, nº 1046, tratando-se de 8 salas 

divididas entre espera, reunião e ambientes de escritório; 

(ii) que encontravam-se trabalhando no local 3 (três) funcionários, dentre 

eles o requerente e a recepcionista; 

(iii) que no local identificou 7 computadores, pastas e documentos, uma 

máquina copiadora e uma espécie de servidor de rede central.  

 Fs. 5948 a 595222 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGRAVANTE 

EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, de onde 

se extrai: 

(i)  Que os diretores da Agravante tem domicílio e residência na  Comarca 

de Belo Horizonte; 

(ii) Que, ao contrário do que afirmara o MP, o principal estabelecimento da 

Agravante, de CNPJ 19.394.808/0014-43, encontra-se ATIVO E LISTADO; 

 

 Fs. 5953 a 595723 - Certidão simplificada de outras empresas, dentre 

as quais, a Mendes Junior Engenharia S/A, CNPJ 17.162.082/0001-73, 

empresa distinta da Agravante, que possui sede estatutária localizada no 

mesmo prédio onde funciona o principal estabelecimento da Agravante. 

Saliente-se que a Mendes Junior Engenharia S/A, a JMJ Participações Ltda e 

Sociedade Mineira de Participações Industriais e Comerciais Ltda. são 

acionistas da Agravante. Assim, além de seu Corpo Diretivo, as próprias 

acionistas encontram-se sediadas nesta Capital.  
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 Doc. 12 – III e Doc. 13 - I 
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 Doc. 12 – IV  
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 Doc. 12 – V 
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 Fs. 5727 a 594624 – Relação Anual de Informações Sociais RAIS – ano 

base 2015, referentes à matriz e às filiais, de onde se extrai o seguinte 

quadro, a demonstrar que as informações citadas na manifestação e 

documentos apresentados pelo MP careciam de complementação e 

estavam incorretas:  

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano Base 2015 

CNPJ Localidade Total de vínculos 

19.394.808/0014-43 Belo Horizonte/MG 4692 

19.394.808/0036-59 Recife/PE 3223 

19.394.808/0001-29 São Paulo/SP 647 

19.394.808/0011-09 Juiz de Fora/MG 335 

19.394.808/0007-14 São Paulo/SP 182 

19.394.808/0017-96 Parnaíba/PI 166 

19.394.808/0026-87 Rio de Janeiro/RJ 164 

19.394.808/0044-69 Santana/AP 44 

19.394.808/0020-91 Macaé/RJ 34 

19.394.808/0032-25 Brasília/DF 10 

19.394.808/0041-16 São Luis/MA 9 

19.394.808/0042-05 Marabá/PA 5 

19.394.808/0027-68 Maceió/AL 3 

  

 

 Fs. 5960 a 599925 – CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS 

LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE, ONDE FUNCIONA O PRINCIPAL 

ESTABELECIMENTO DA ORA AGRAVANTE. 

 

 F. 600726 – COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL DO PRINCIPAL 

ESTABELECIMENTO DA ORA AGRAVANTE. 
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 Doc. 12 - VIII 
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 Doc. 12 – VI  
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 Inserido entre os documentos constantes do arquivo Doc. 12 – IX. 
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Frise-se que o fato da Assembléia Geral Extraordinária, visando a 

formalização da autorização para fins de requerimento de Recuperação Judicial, ter 

ocorrido na sede estatutária não tem o condão de alterar a competência legal em 

discussão, posto que: 

(a) a posição do acionista não se confunde com a posição dos 

administradores/executivos, embora o acionista possa exercer cargo 

de direção.  

(b) a Diretoria da Agravante encontra-se em seu principal 

estabelecimento – Belo Horizonte, de onde emanam as decisões e 

onde se travam os grandes negócios; 

(c) as acionistas da Agravante, elencados na Ata da AGE, possuem 

sede formal nem Belo Horizonte; 

(c) a decisão pelo uso do benefício instituído pela LFRJ foi do Corpo 

Diretivo da Agravante, tratando-se a autorização conferida na AGE de 

mera formalidade; 

(e) a exigência de que as Assembleias de qualquer companhia sejam 

realizadas em sua sede formal é legal e encontra-se estampada no § 

2º, do art. 124, da Lei 6.404/76, que não se sobrepõe, de forma 

alguma, ao disposto no art. 3º, da LFRJ.   

 

Da mesma forma, a concentração dos débitos fiscais federais, igualmente, 

não caracteriza motivação para alterar o critério de fixação da competência. Que, aliás, 

é LEGAL! 

Primeiramente porque, conforme se extrai da petição de fs. 2864/286627, 

não se pode confundir principal estabelecimento, critério de fixação de competência, 

com domicílio fiscal, de escolha do próprio contribuinte dentre os possíveis domicílios 

definidos pela legislação. 
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 Doc. 16. 
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Saliente-se, ainda, que, tratando-se de tributos FEDERAIS, a concentração 

alardeada decorre, exclusivamente, da consolidação dos tributos incidentes em TODAS 

as atividades da Agravante, exercidas nacionalmente, no CNPJ da MATRIZ, ou seja, não 

são decorrentes de atividades da empresa exercidas exclusivamente em São Paulo, 

conforme quer fazer crer a PGFN.   

Por fim, possuindo, os débitos fiscais, natureza EXTRACONCURSAL na 

Recuperação Judicial, com mais força de razão, a concentração desses débitos 

encontrar-se em São Paulo – sede estatutária, tanto não abala a competência do Juízo 

da Recuperação instalada, quanto demonstra a patente falta de interesse da PGFN em 

causar tamanha celeuma acerca da matéria.  

Lado outro, igualmente, não se pode considerar, como fundamentos para 

se deslocar a competência da Comarca de Belo Horizonte, os argumentos lançados 

pela PGFN, e ratificados pelo MP, no sentido de que (i) não se teria “notícia” de 

qualquer decisão de grande relevância que tenha sido tomada pela Diretoria da 

Agravante em Belo Horizonte e (ii) que o “volume de obras” encontra-se em São Paulo, 

Pernambuco e Juiz de Fora. 

Reafirma-se o equívoco perpetrado pela PGFN e MP em traçar direta 

correlação entre “volume de obras” e “decisões negociais”. 

Aliás, os argumentos soam pueris em se tratando, a Agravante, de uma 

sociedade empresarial reconhecida internacionalmente por sua atuação aguerrida na 

Indústria de Construção Pesada e cumpridora, com excelência, de seu propósito de 

prestar relevantes serviços à coletividade nos setores de Infraestrutura, Energia, 

Indústria, todos de imprescindível importância para concretização dos objetivos 

estratégicos de crescimento do País, o que justifica a extensão de suas atividades a 

vários Estados da Federação. 

Na verdade, conforme asseverado, a análise das decisões e do volume de 

negócios não pode se ater à LOCALIZAÇÃO das obras realizadas e em andamento, não 

sendo possível que se confunda a CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO 

OBJETO SOCIAL DA AGRAVANTE - OBRAS com a QUALIFICAÇÃO DE PRINCIPAL 

ESTABELECIMENTO - LOCAL DE ONDE SE CONCENTRA O COMANDO DA EMPRESA E 

DE ONDE IRRADIAM SEUS NEGÓCIOS. 

E, para espancar qualquer dúvida, a ora Agravante devolve a este Tribunal 

reflexões apresentadas ao Juízo a quo, e sobre as quais o mesmo sequer manifestou:  
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a) Acaso a magnitude das obras seja o “critério” para definição de principal 

estabelecimento, considerando que a Transposição do Rio São Francisco é 

a maior das obras em andamento atualmente, haveria de ser da Comarca 

de Recife ou Salgueiro a competente para processar e julgar a presente 

Recuperação? 

B) Ao fim da obra em questão ou havendo contratação de obra ainda mais 

significativa, o principal estabelecimento haveria de migrar?   

De certo que não!!!! Ouu estaríamos tornando, o principal 

estabelecimento, ITINERANTE!  

Os critérios para se entender o conceito de “principal estabelecimento” 

devem ser objetivos: Onde se encontra o CORPO DIRETIVO da empresa devedora? De 

onde parte COMANDO? Resposta, in casu: Belo Horizonte! 

Por fim, capítulo especial foi dedicado à colaboração do MP para fins de 

ratificar a posição da PGFN, a saber:  (a) desde 1987, em Belo Horizonte não existiria, 

sequer, filial da ora Agravante, quiçá seu estabelecimento principal; (b) a maior 

quantidade de vínculos trabalhistas encontra-se em São Paulo; e (c) a empresa que 

funciona em Belo Horizonte é uma congênere – a Mendes Junior Engenharia S/A, 

tendo a ora Agravante utilizado de “ardil” processual. 

A impugnação foi contundente e a Agravante espera que esse Tribunal 

aprecie a argumentação, sólida, apresentada.  

O MP embasou-se em informações equivocadas, limitando-se à análise de 

documentos incompletos ou imprestáveis para os fins almejados, valendo a exata 

transcrição dos termos da petição da Agravante, desconsiderada pelo Douto Juízo a 

quo. Vejamos: 

(a) Acaso o MP tivesse analisado a CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXARADA 

PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO teria extraído do 

referido documento, não apenas os dados da sede estatutária, transferida 

em 1998, mas também os dados da filial de Belo Horizonte, que se 

encontra em franca atividade, bem como os dados dos Diretores da 

empresa, residentes e domiciliados nesta Comarca. 
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(b) Em que pese a informação extraída do documento de fs. 3546, o MP 

deixou de apontar que, do documento de fs. 3548, referente à RAIS do 

CNPJ 19.394.808/0014-43, extrai-se a seguinte informação:  

QTDE DE VINCULOS - PAT 5SM – 5.633, 

QTDE VINCULOS PAT ACIMA 5SM: 760.   

E mais, do documento de fs. 3549, extrai-se da coluna “QTDE VINCULOS” o 

somatório de 4.694 de vínculos com data de entrada em 2016, para o 

CNPJ. 19.394.808/0014-43.  

Isto posto, de alguma forma, efetivamente, as informações prestadas 

encontram-se dissonantes dos termos da exordial. Mas não no sentido de 

desabonar a Agravante e descaracterizar seu principal estabelecimento. De 

fato!  

(c) De todo o relatado nos itens anteriores, conclui-se que não há qualquer 

uso de estratagema, tampouco o uso de nome de congênere! Ambas as 

empresas tem suas atividades paralelas e funcionam no mesmo endereço, 

sendo que a Mendes Junior Engenharia S/A, inclusive, aluga vários andares 

do edifício de sua propriedade à Agravante (docs anexos). 

 

Os documentos carreados e desconsiderados foram: 

 Cópia integral da RAIS da matriz e das filiais da Agravante, Fs. 5727 a 

5946 , que demonstra que o documento apresentado pelo MP é imprestável e derruba 

a assertiva cegamente abraçada pelo Douto Juízo de que a proporção de funcionários 

seria de  641 para 1. Neste tocante, a impugnação da Agravante demonstrou, inclusive, 

que a interpretação do promotor acerca dos próprios documentos que colacionou 

encontrava-se equivocada. 
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 Certidão Simplificada da Agravante, Fs. 5948 a 5952, que comprova 

que o corpo diretivo da Empresa tem residência e domicílio nesta Capital, que derruba 

a assertiva do MP de que sequer existiria uma filial da Agravante nesta Capital quanto 

mais seu principal estabelecimento, também comprovado pelo documento de f. 6007. 

 Contratos de locação dos imóveis onde se encontra instalado o principal 

estabelecimento da Agravante, Fs. 5960 a 5999.  

Por fim, demonstrada, inequivocamente, a localização do principal 

estabelecimento da Agravante e definida a  Competência, ratifica-se a prevenção do 

Juízo da 1ª Vara Empresarial em decorrência do Pedido de Falência28 que antecedeu a 

Recuperação Judicial em tela, posição defendida desde a distribuição do pedido, 

conforme já relatado.   

O argumento, expendido tanto pela PGFN, quanto pelo MP, de que o CNPJ 

apresentado no Pedido de Falência em questão pertence a uma filial de Itaborai/RJ, o 

que justificaria a definição da competência com base no CNPJ da matriz – sede 

estatutária, carece de qualquer fundamento legal ou lógica jurídica!  

Repita-se: NÃO EXISTE OUTRO CRITÉRIO para a fixação da competência do 

Juízo de Quebras que não seja o previsto no art. 3º, da LFRJ, da mesma forma que não 

há outra forma de se estabelecer a prevenção que não seja conforme o disposto no 

art. 6º, da mesma lei. Desta feita, o fato do pedido de falência ter origem em dívida 

contraída pela matriz ou por qualquer das filiais da Agravante, não alteraria, jamais, a 

vis atrativa do Juízo a quo. 

Pois bem! Todo o narrado até o presente momento é suficiente ao 

provimento do presente Agravo de Instrumento.  

Entretanto, antes disso, demonstra-se o vício intransponível na r. decisão 

objurgada = nulidade por falta de fundamentação!  

                                                           
28

 Processo nº 0471530-65.2015.8.13.0024  
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Isso porque, o Douto Juízo a quo desconsiderou toda a argumentação retro 

relatada, sendo certo que a singela assertiva lançada na Decisão agravada de que “em 

que pese os documentos apresentados pela Agravante, todas as principais decisões 

foram emanadas de sua sede”, não teria, jamais, o condão de suprir o necessário 

enfrentamento de todos os argumentos deduzidos e comprovados pela Agravante, 

conforme previsto no inciso IV, do §1º, do art. 489, sem o que, a decisão é considerada 

sem fundamentação. 

E nem que se traga à baila o antigo argumento de que julgador não é 

obrigado (i) a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, (ii) ater-se aos 

fundamentos indicados por elas ou (iii) a responder, um a um, a todos os seus 

argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. 

É certo que a manutenção de decisão que não enfrenta todos os 

argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão posta pelo 

julgador, aniquila o direito de ação e as garantias do contraditório e da ampla defesa, 

não existindo prestação jurisdicional aperfeiçoada se não há exame de todos os 

pontos enfocados pela parte derrotada. Não fora sem motivos que o legislador 

trouxe, de forma expressa, as situações em que, a partir do CPC em vigor, 

caracterizarão a decisão como não fundamentada! 

Mas não é só. 

Na mesma linha, a redução do enfrentamento das assertivas, provas e 

precedentes jurisprudenciais invocados pela Agravante a um vago “em que pese os 

documentos apresentados” acabou, finalmente, por caracterizar a hipótese de falta de 

fundamentação prevista no inciso III, do § 1º, do artigo 489, do CPC.  

A falha em questão se traduz no fato de que o Douto Juízo invocou, na r. 

Decisão, motivação genérica, que se prestaria a justificar qualquer outro julgado.  
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Isso porque, sem maiores delongas, o julgador deve, necessariamente, 

dizer de que modo e por qual razão as provas confirmam os fatos alegados por 

determinada parte e de que modo e por qual razão as provas produzidas pela parte 

contrária não o convencem.  

Em outras palavras, é dever do magistrado ingressar no exame da situação 

concreta posta à sua decisão e não limitar-se a repetir os termos da lei ou meros 

jargões, sem apresentar as razões de seu convencimento. 

 

Por todo o exposto, o r. decisum agravado carece de qualquer 

demonstração de motivação para a conclusão asseverada, data venia, e tendo o Juízo 

a quo, mesmo provocado, via Embargos Declaratórios, a adequar a decisão agravada, 

escolhido o uso de outro jargão – negativa genérica de existência de omissão, 

contradição ou obscuridade, a Agravante demonstra as incursões nas condutas 

descritas nos incisos I, III, IV e V, do § 1º, do art. 489, do CPC, e pugna para que seja 

declarada a nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação. 

 

Ato contínuo, considerando-se que todas as assertivas demonstradas no 

presente Agravo de Instrumento prestam-se tanto para que se decrete a nulidade da 

decisão agravada, quanto para o provimento do presente Agravo de Instrumento, e 

considerando-se os termos do enunciado 307, do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis no sentido de que “reconhecida a insuficiência da 

fundamentação, o Tribunal decretará a nulidade da sentença e, preenchidos os 

pressupostos do §3º, do art. 1013, decidirá o mérito da causa”, pugna-se para que seja 

seja aplicado, in casu, de forma analógica – posto não tratar-se de apelação, o disposto 

no referido enunciado! 
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Assim, decretada a nulidade da r. decisão e, estando presentes todos os 

pressupostos necessários para a apreciação da matéria em tela – Competência e 

Prevenção do Juízo da Recuperação Judicial, requer seja deferida, totalmente, a 

pretensão recursal, qual seja, a declaração da competência absoluta do Juízo a quo 

para processar e deferir a presente Recuperação Judicial. 

Ad cautelam, acaso não entenda esse Egrégio Tribunal, pela nulidade, certo 

é que, por todo o retro asseverado, não se pode negar que, a um só tempo, a decisão 

hostilizada feriu de morte os dispositivos legais que determinam os critérios para a 

fixação da competência e prevenção do Juízo da Recuperação Judicial e rechaçou a 

jurisprudência dominante de nossos tribunais, em especial o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, razão pela qual, não merece prosperar.  

Assim, pelo feixe de razões acima, a Agravante confia que seu reclamo 

recursal será provido, reformando-se a decisão hostilizada, com consequente 

declaração da competência e prevenção do Juízo a quo para processar e deferir a 

Recuperação em curso, dando sequência ao procedimento. É pelo que se clama. 

IV - DA TUTELA ANTECIPADA DA PRETENSÃO RECURSAL OU CONCESSÃO 

DO EFEITO SUSPENSIVO 

A recorrente está em vias de sofrer gravames de difícil reparação, acaso a 

decisão hostilizada não tenha seu curso estancado. 

In casu, busca-se socorro na exceção legal e as razões são diáfanas e 

concludentes. Acaso a decisão agravada que declarou a Incompetência Absoluta do 

Juízo a quo para processar a recuperação e determinou o envio dos autos a uma das 

Varas Empresariais de São Paulo não seja suspensa, considerando-se as peculiaridades 

do caso concreto, a irresignação da parte falecerá em sua própria esterilidade, pois 

não poderá se evitar que se consolidem em definitivo todos os prejuízos advindos da 

decisão judicial. 
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Isso porque, na Recuperação Judicial, somente será proferida sentença de 

encerramento do processo após o cumprimento de todas as obrigações previstas no 

plano de recuperação judicial aprovado que vencerem em até dois anos depois da 

concessão da recuperação, ou seja, quando já superadas todas as discussões sobre o 

deferimento e o processamento da recuperação.  

E, além da impropriedade legal que permeia a decisão objurgada, cediço 

que o prazo de suspensão de seis meses, prevista no art. 6º, §4º da LFRJ, determinado 

na r. decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial terá seu fim em 15 

de setembro, próximo.  

Com isso, todas as ações e execuções ora suspensas terão seus cursos 

retomados, o que significa que aqueles processos em que há penhoras e bloqueios 

prosseguirão, inclusive com possibilidade de liberação de valores aos credores 

litigantes, o que representará o benefício de certos credores em detrimento de outras 

centenas. 

Isso sem se contar, que novas ordens de penhora e bloqueio surgirão, o 

que inviabilizará, definitivamente, as atividades da Agravante e sua luta pela 

reestruturação. 

Cediço que a prorrogação do prazo de suspensão deve ser requerida, 

apreciada e deferida pelo Juízo competente. Entretanto, a Agravante encontra-se, 

neste momento, em verdadeiro limbo processual neste momento até para saber 

perante QUEM requerer dita prorrogação. 

Em suma, a Agravante sofrerá prejuízos processuais e financeiros imediatos 

e futuros, de grande extensão, se o interlocutório continuar surtindo efeitos.  

Logo, há emergente necessidade desta douta Relatora intervir 

liminarmente. 



 

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102 · Torre B|23º andar · Vila da Serra · CEP: 34.000-000 · (31) 3326.8200 · Nova Lima|MG 

31 

 

 

A pretensão de mérito almejada é que se referende e espanque qualquer 

dúvida acerca da competência e prevenção do Juízo da 1ª Vara Empresarial desta 

Comarca para processar e deferir a Recuperação Judicial em curso, prosseguindo-se o 

feito de forma a garantir não apenas o soerguimento da Agravante, mas a própria 

proteção de seus credores. 

Tal tento merece ser acolhido in limine, com antecipação do resultado do 

mérito do agravo. É pelo que se clama. 

Em derradeira hipótese, ad argumentandum, acaso esta ilustre Relatora 

entenda não ser o caso de conceder-se antecipadamente a tutela de mérito,  requer-se 

que V.Exa. receba o reclamo recursal em seu efeito suspensivo, obstaculando-se  o 

envio dos autos a qualquer uma das Varas Empresariais da Comarca de São Paulo. 

É pelo que se clama liminarmente! 

V - CONCLUSÃO 

Ciente da erudição que invariavelmente norteia os julgamentos proferidos 

por esta ilustrada Corte, a recorrente confia e acredita que V.Exas. haverão por bem 

em dar provimento ao Agravo de Instrumento aviado, seja para declarar a nulidade da 

r. decisão hostilizada, seja para reformá-la, de forma da reconhecer a competência e 

prevenção do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte para 

processar e deferir a Recuperação Judicial.  

PEDE-SE JUSTIÇA ! 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2016. 

José Murilo Procópio de Carvalho - OAB/MG 23.356 

Bráulio Cunha Ribeiro – OAB/MG 53.438 

Ana Cláudia de Freitas Reis e Martins - OAB/MG 67.188  

(Assinatura digital)  


