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Classe/Assunto: Embargos de Terceiro - CPC - Caução Ou Contracautela / Medida Cautelar   
  
Embargante: VIAÇÃO SUL FLUMINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA 
Embargado: VIAÇÃO SUL FLUMINENSE TRANSPORTE E TURISMO 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Roberto Henrique dos Reis 

 
Em 30/05/2019 

 
 
 

Decisão               
 
Trata-se de ação de tutela cautelar em caráter antecedente à recuperação judicial com pedido de 
concessão de medida liminar objetivando antecipar efeitos da Recuperação Judicial, afastamento 
imediato dos atuais administradores, com nomeação de Administrador Judicial, para atuar como 
gestor Judicial até que seja possível convocar Assembleia de Credores para indicação do novo 
gestor judicial.  
 
Assevera a recorrente que a presente demanda é conexa ao processo n.º 
0004950-53.2017.8.19.0066 em razão da causa de pedir remota e da sociedade empresaria e 
seus atuais administradores, os quais vem causando danos de difícil reparação a continuidade da 
empresa. 
 
A requerente está representada pelo Espólio de José Aurélio Pereira Sampaio, o qual possui 
23,58% do capital social. Em nome do Espólio, que é representado pela inventariante, cônjuge 
sobrevivente e herdeira Ducinéia Campos Rangel, e demais herdeiros José Aurélio Pereira 
Sampaio Filho, Carlos Augusto Lima Sampaio e Espólio de Vinicius de Lima Sampaio, neste ato 
representado pelo inventariante Allan Maturana Sampaio. Afirmam ainda que o objetivo da 
presente medida é a manutenção das atividades da Requerente, viabilizando a posterirori, a 
formulação do pedido de Recuperação Judicial nestes autos, para garantir a preservação da 
empresa, com a manutenção da atividade empresária, função social, a fonte geradora de 
empregos e o pagamento de credores. 
 
 Alegam os representantes da requerente, que embora não sejam os sócios administradores, sua 
legitimidade está autorizada pelo §1º, do art. 48 da LRF, que o princípio que rege a Recuperação 
Judicial é o da preservação da empresa, e que a Requerente corre risco real e imediato de ter 
suas atividades encerrada com a consequente falência decretada, perder sua frota, perder a 
concessão do direito de explorar as linhas de transportes rodoviários urbano, bem como a 
dispensa de aproximadamente 500 trabalhadores. Sustentam que o perigo da demora, pode 
ocasionar a cessão total das atividades e que os atuais sócios expõem a empresa a uma gestão 
temerária e muitas vezes omissas as obrigações que seus cargos lhe impõem, que a contabilidade 
da empresa é lacunosa ou até mesmo duvidosa e por isso requerem liminarmente o afastamento 
dos atuais administradores com fulcro no art. 64,II da LRF, a nomeação de Administrador Judicial, 
antecipação dos efeitos da recuperação judicial, com a suspensão de todas as ações líquidas 
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contra a requerente, seja vedada a alienação ou retirada de bens essenciais à atividade 
empresária, seja dispensado a apresentação de certidões negativas para o exercício da atividade, 
seja determinado às instituições financeiras se abstenham de bloquear, liquidar antecipadamente 
ou reter valores das contas correntes ou compensação de títulos de créditos emitidos, e que o 
Administrador Judicial acumule as funções de Gestor Judicial até que se possa convocar 
assembleia de credores para indicação do Gestor Judicial, a fim também de se obter os 
documentos elencados no rol do art. 51 da LRF, tendo em vista que é obstada de acesso a tais 
documentos, impondo por essa razão a tutela cautelar em caráter antecedente à recuperação 
judicial.  
 
Relatados, fundamento e decido. 
 
Em percuciente leitura dos argumentos da requerente e detida análise dos documentos trazidos 
aos autos, verifica-se que a empresa é constituída como sociedade empresária e está em 
atividade a mais de (02) anos, conforme consta dos seus atos constitutivos. Assim, de acordo com 
que preconiza §1º do artigo 48 da lei 11.101/05, conhecida como LRF Lei de Recuperação e 
Falência, os representantes da requente possuem legitimidade, consubstanciado pela doutrina, 
nas lições de Ayoub e Cavalli: 
 
[...] "Além da legitimação do próprio devedor, a LRF estabelece em seu art. 48, parágrafo único, 
que a recuperação também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiro do devedor, 
inventariante ou sócio remanescente. Nesse caso trata-se de uma hipótese de legitimação 
indireta, o que não subtrai ao postulante a necessidade de comprovar que o devedor é empresário 
e exerce ou exercia regularmente sua atividade." A Construção Jurisprudencial da Recuperação 
Judicial de Empresas, 3ª Ed.p.7. [...]. 
 
Dessa forma, reconheço a conexão ao processo ao 0004950-53.2017.8.19.0066, em razão dos 
fatos decorrentes de má gestão e da incompatibilidade na atuação da finalidade empresa o que 
causa dano de difícil reparação e até mesmo a liquidação total da sociedade. Nas lições de Didier 
Jr., a fim de se evitar prolação de decisões contraditórias objetivando a promoção da eficiência 
processual, a conexão atribui ao Órgão Jurisdicional um competência absoluta, razão pela qual se 
conhece está competência. A Jurisprudência dos nossos tribunais se posicionam nesse sentido, 
senão vejamos: 
 
[...] A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força 
da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia 
processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover 
sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade 
de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça. A conexão ou a 
continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o 
julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a 
possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de 
discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa 
avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. (AgInt 
no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 27/09/2017) [...].  
 
Incidência do óbice da súmula 83/STJ. Quanto ao foro competente para o processamento da 
presente demanda resta comprovado que a empresa tem seu principal estabelecimento na cidade 
de Volta Redonda reconhecendo a competência deste juízo para o regular processamento da 
demanda. O Instituto da Recuperação Judicial, é norteada pelos princípios da preservação da 
empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei n. 
11.101/2005, conforme tese jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, 
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precedentes n.ºs CC 129.626/MT (decisão monocrática), Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 
15/08/2013; CC 111.645/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 22/09/2010; REsp 
1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado 22/04/2014; AgRg no CC 129.079/SP, 
Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/03/20152. 
 
A presente decisão não importa em desobediência à suspensão contida  nos Agravos de 
Instrumento de decisões anteriores constantes do processo pricnipal, pois estamos diante de nova 
situação fática e de causa de pedir totalmente diversa. 
 
Assim, entendo presentes os requisitos do fumus boni juris e o periculum in mora e concedo 
liminar inaudita altera pars para antecipar os efeitos da Recuperação Judicial: 1) determinando a 
suspensão das ações em curso pelo prazo previsto no §4º, art. 6º da LRF;  
 
2) fica vedada a alienação ou retirada de bens essenciais à atividade empresarial das 
Requerentes, durante o prazo de suspenção, com fulcro no art. 49, § 3º, da LRF; 
 
3) dispenso a requerente de apresentação de certidões negativas para que a requerente exerça 
suas atividades, inclusive para contratação com o Poder Público ou para recebimento de 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios até decisão de concessão da recuperação ou 
convolação em falência; 
 
 4) determino que as instituições financeiras com a qual a requerente opere, se abstenham de 
bloquear, liquidar antecipadamente ou reter valores das contas correntes ou contas de 
compensação de títulos de créditos emitidos; 
 
 5) determino aos credores a vedação em proceder amortizações de créditos provenientes de 
cessão fiduciária de recebíveis ao pelo prazo de suspensão previsto no §4º, art. 6º da LFR; 
 
 6) nomeio a MVB Consultores Associados, CNPJ nº 20.443.312/0001-87, e como profissional 
responsável o Dr. Antonio Cesar Boller Pinto, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 70.151 e no CPF/MF 
sob o n.º 688.638.377-91, que deverá ser intimado nos telefones: (021( 2220-2289 / 98787-5664) 
para dizer se aceita o encargo e para que apresente proposta de honorários;  
 
6) determino o imediato afastamento dos atuais administradores e gestores com fulcro no art. 64, 
II, c/c 178 todos da LRF, com base nos documentos n.º 4, 5 e 6, os quais já determino que 
segredo de justiça; 
 
 7) determino a extração e envio de cópias ao Ministério Público para apuração dos indícios de 
crime falimentar; 
 
 8) deve o administrator ao aceitar o encargo acumular as funções de gestor judicial, nos termos 
do §1º do art. 65 da Lei, devendo promover assembleia de credores para deliberar sobre a escolha 
do gestor judicial tão logo seja possível a identificação de todos os credores;  
 
8) Autorizo o A.J, ao aceitar o encargo, a comunicar as instituições financeiras, a secretária de 
transportes de Volta Redonda, da presente decisão, por oficio levando em mãos; 
 
9) Oficie-se a Corregedoria Geral da Justiça, informando a nomeação do Administrador Judicial, o 
qual encontra-se cadastrado no TJRJ. 
 
Intime-se o Ministério Público e as Fazendas.  
 
P.I.  
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Volta Redonda, 30/05/2019. 
 
 

Roberto Henrique dos Reis - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Roberto Henrique dos Reis 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4SVC.6855.ZJ5Y.SBC2 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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