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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 4ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0024.16.057905-8/005 BELO HORIZONTE 
AGRAVANTE(S) MENDES JUNIOR TRADING E 

ENGENHARIA S A  

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S/A, contra a r. decisão do MM. Juiz da 1ª Vara 

Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Doc. Ordem 04), que, nos 

autos da Ação de Recuperação Judicial, acolheu a exceção de 

incompetência apresentada pela Fazenda Nacional, determinando a 

remessa dos autos a uma das Varas Empresariais da Comarca de São 

Paulo/SP. 

Em suas razões recursais, alega que em que pese o rol previsto 

no art. 1015 do Código de Processo Civil não fazer previsão expressa 

acerca do cabimento da modalidade em tela contra decisões que 

versam sobre competência, havendo quem defenda, inclusive, que o 

disposto carrega em si rol taxativo, certo é que as hipóteses ali 

previstas comportam, no mínimo, a devida interpretação extensiva.  

Afirma que no caso há que se 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, 

tendo em vista que a não admissão do agravo de instrumento em 

ambas as situações retiraria a utilidade de qualquer discussão sobre 

referidas decisões. 

Sustenta que o processamento da recuperação vinha seguindo 

seu curso normal, quando em 24/06/2016, a União Federal – Fazenda 

Nacional apresentou Exceção de Incompetência Absoluta afirmando, 
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teratologicamente, que: 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; a sede estatutária e o domicílio fiscal definiram o local do 

principal estabelecimento da agravante; a AGE que autorizou a 

Diretoria a requerer a recuperação judicial ocorreu na sede estatutária; 

o maior volume de débitos fiscais está concentrado em São Paulo; 

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; 

do plano de recuperação apresentado verifica-se que as grandes obras 

da agravante encontram-se em Pernambuco, Juiz de Fora e São 

Paulo; a agravante tentou induzir o Juiz ao erro, posto que a empresa 

que teria sede estatutária em Belo Horizonte é a Mendes Júnior 

Engenharia S/A e instada a prestar esclarecimentos acerca do 

domicílio fiscal e sede estatutária, a agravante teria quedado inerte, 

tendo o Ministério Público ratificado os termos. 

Declara que o MM. Juiz a quo limitou-se a parafrasear os 

argumentos apostos nas manifestações da Fazenda Nacional e do 

Ministério Público e, agindo dessa forma, resta caracterizada a 

nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação e afronta aos 

princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 

Aponta que 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, conforme arts. 3º e 6º 

da LFRJ e amparada na jurisprudência unificada por nossos Tribunais, 

que dedicou na Edição 35 do periódico “Jurisprudência em Teses”, 

tópico específico com os precedentes mais recentes no sentido de que 

“para fins do art. 3º da Lei nº 11.101/2005, principal estabelecimento é 
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o local do centro das atividades da empresa, não se confundindo com 

o endereço da sede constante do estatuto social”. 

Assevera que tanto a 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, sendo esta Comarca o centro vital e nevrálgico de suas 

atividades. 

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, 

obstaculizando o envio dos autos a qualquer uma das Varas 

Empresariais da Comarca de São Paulo/SP, prosseguindo o feito de 

forma a garantir não apenas o soerguimento da agravante, mas a 

própria proteção de seus credores. 

Guia comprobatória do recolhimento do preparo devidamente 

colacionada (Doc. Ordem 01). 

Decido. 

Defiro a formação do agravo eis que tempestivo e atendidos os 

pressupostos dos artigos 1.015, 1.016 e 1.017 do NCPC. 

Em sede de agravo de instrumento o julgador deve se ater ao 

exame da presença dos requisitos indispensáveis à concessão da 

medida de urgência pleiteada. 

Ao exame sumário do processado, tenho que é prudente o 

deferimento do efeito rogado, uma vez que o MM. Juiz primevo já 

determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP. 

No caso versado, vislumbro a verossimilhança das alegações e 

o risco de dano caso prossiga a r. decisão, incluindo-se realização de 

atos processuais que podem ser considerados descabidos, ao final.  

À luz de tais considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO 

AO RECURSO, determinando a suspensão da r. decisão objurgada até 
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o julgamento do recurso pela Turma, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual. 

Comunique-se ao MM. Juiz a quo e intime-se a Procuradoria da 

Fazenda Nacional , o Administrador Judicial e  à douta Procuradoria de 

Justiça tendo em vista o interesse público evidenciado pela natureza 

da lide, conforme dispõe o art. 178, inciso I do CPC/2015. 

Publique-se. Intimem-se. 

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2016. 

 

DESA. HELOISA COMBAT 
Relatora 
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