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2. Das Ac6es relevantes da administracio e qestio

Abaixo descrevemos as principais ag6es adotadas pela Gestdo Judicial em

consonAncia com a AdministragSo Judicial e os colaboradores internos das Massas,
que foram implementadas com o objetivo de otimizar os bens e reduzir os custos

das falidas:

' mudanga da sede das empresas do pr6dio anexo ao aeroporto santos
Dumont para o centro de Treinamento na llha do Governador, sede pr6pria,

com o apoio logistico da INFRAERo, o que resultou em expressiva redugdo

de custos;

. demissio dos 0ltimos funcion6rios no exterior;

' redugdo da quantidade e dos honor6rios de todos os prestadores de servigos
(RPA);

' criagSo, manutengdo e atualizagSo do site das Massas (voenordeste.com.br)

como canal institucional de comunicagdo e divulgag6o de atos processuais

relevantes aos credores:

. criagSo do "FALE CONOSCO", canal direto de respostas ds drividas e
questionamentos dos credores;

. regularizagio definitiva da situag6o da S.A. junto d CVM;

' regularizag6o do material afiangado de comiss6ria junto d Receita Federal,

' venda das sucatas estocadas no Pr6dio 8, via leildo judicial;

' devolugio da aeronave utilizada pela antiga FLEX ao lessor sem custos para

a NORDESTE;

' equacionamento junto d concession6ria (LIGHT) da divida de energia el6trica

do pr6dio no SDU e do Centro de Treinamento, habilitando a divida passada

no quadro geral de credores;

' redugSo de 52o/o no consumo de energia el6trica na sede da Massas Falidas;

' redugao na conta de 5gua e esgoto na sede das massas falidas em

aproximadamente R$ 28 mil/m6s;

' melhoramento do processo de logistica de compra de materiais do Centro de

Treinamento;
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. mudanga na politica de renovagf,o dos contratos de locagSo, atualizando o

valor locaticio para o valor de mercado;

. rescisSo de contratos com empresas prestadoras de servigos de jardinagem,

manutengio predial e seguranga, com a contratagSo de mdo-de-obra direta,

gerando redug6o de custos;

. renovagSo dos seguros e de responsabilidade civil das instalagOes do Centro

de Treinamento;

. adequagSo das instalag6es da sede da Massas Falidas ds normas do Corpo

de Bombeiros com a substituigdo dos extintores e das mangueiras, criagio da

brigada de inc6ndio e testes peri6dicos na pressSo dos hidrantes;

. venda e retirada das sucatas de aeronaves estacionadas nos pdrtios dos

aeroportos em atendimento ao Projeto Espago Livre da INFRAERO;

. alienagSo das estagdes de r6dio atrav6s de leil6o judicial e sua homologagio

pelos orgSos competentes;

. renegociag6o do contrato com a empresa RPB (ABSOLUTA) pela guarda de

arquivos das empresas falidas, obtendo redugio de aproximadamente 50%

do valor contratado (atualmente 87.030 caixas de documentos);

. rescisSo de contrato com a empresa METROFILE pela guarda de 5.000

caixas de arquivos em Salvador adicionadas ao contrato da empresa RPB

(ABSOLUTA) no RJ, sem acr6scimo para as Massas pela sua conservagdo,

. equacionamento das dividas e rescis6o dos contratos com a TIVIT (SAP) e a

ARRAS (Mainframe IBM);

. implantagSo do sistema NASAJON em substituigSo ao SAP;

. elaboragSo, entrega e publicagSo dos QGC's classe dos cr6ditos derivados da

legislag6o de trabalho e os decorrentes e acidente de trabalho, cr6ditos com

garantia real, creditos tribut6rios.

. realizaedo de 16 Leil6es, sendo arrematados 118 lotes de im6veis, que

geraram o montante de R$ 101.218.380,00. Divulgagio dos leilOes em

veiculo de grande circulag6o de forma gratuita;

. equacionamento do contrato com a AEROSERVICE/PANAM, com a

devolugSo do simulador 8727 e venda do simulador 8747 no exterior,
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. fechamento da filial de Buenos Aires e desligamento dos advogados nas

filiais;

fechamento dos escrit6rios juridicos regionais em Manaus, Salvador, Brasilia

e S5o Paulo para concentragSo no Juridico interno/RlO, diminuindo os custos;

redugSo no quadro de pessoal da Massas Falidas, adequando-se ao volume

de trabalho remanescente conforme a evolugdo das desmobilizagdes de

ativos;

arrecadagSo das pegas de motores estocadas na GE CELMA em conclusdo

ao acordo firmado entre as partes no processo de recuperagdo judicial;

desenvolvimento de projeto e seleg6o de curador para guarda e preservagdo

do acervo do Museu VARIG;

encerramento das atividades, a partir de 01112115, do Centro de

Treinamento/SP, com devolugSo dd Area a VRG/GOL, reduzindo custos com

rateio de despesas;

aquisiqdo e implantagSo do software DATAJURI para administragAo e

acompanhamento do andamento dos processos juridicos, diretamente dos

tribunais no pais;

utilizag6o do Auditorio da Corregedoria Geral da Justiga para a realizagdo dos

leil6es sem custos para a Massas Falidas;

. Alienagdo do imovel (casa) da Massas Falidas de S.A. (Viag6o Aerea Rio-

Grandense) no M6xico.

. troca de fornecedores da Massas Falidas devido aos seguintes motivos: 1)

redugio de custos e 2) recusas dos fornecedores em prestar servigos ds

Massas;

. inicio do pagamento do 1o rateio aos credores, ap6s decis6o judicial.

Inicialmente o pagamento foi efetuado pelo TJ atrav6s de Ordem de

Pagamentos, no entanto, devido a pioblemas t6cnicos relacionados ao

sistema do Tribunal de Justiga este formato de pagamento teve que ser

descontinuado. Desta forma, o antigo AJ assumiu o pagamento, atrav6s de

transfer6ncias bancdrrias. Apos sofrer diversas agressOes verbais e fisicas, o

AJ em exercicio d 6poca, renunciou de seu encargo,
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3. Relat6rios evolutivos por 6rea

3.1 Gontroladoria

Area que responde pela movimentagSo financeira, registros contSbeis e informag6es

fiscais das Massas Falidas, gerando relatorios com informagOes adequadas ao

processo decis6rio pela administragSo. De forma ao melhor entendimento,

apresentamos um resumo sobre o contexto pr6-falimentar cujos efeitos se

repercutiram na faldncia.

- Contextual izacio pr6-falOncia

Com base nos relat6rios do Administrador Judicial Licks Associados, transcrevemos

a situagSo pr6-falimentar, destacando os principais pontos relacionados aos

aspectos financeiros e cont6beis:
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Fonte: relat6rios do administrador judicial Licks Associados em maio e julho de 20i0.

Em 20 de agosto de 2010, foidecretada a falBncia das tr€s empresas e determinada

a continuidade das atividades empresariais at6 que fossem leiloadas em bloco, por

unidade de neg6cio.

Em fungSo desta determinag5o, as Empresas Falidas permaneceram realizando

receitas e liquidando despesas correlatas irs atividades continuadas e funcionais das

Massas Falidas.

As Massas Falidas neste documento sdo conceituadas como um conjunto de ativos

que, para preservagdo do valor desses ativos, estSo operacionais e geram receita

pela prestagSo de servigos ou alugu6is.

Na prestagSo de servigos incorrem custos que s6o cobertos parcialmente por sua

receita direta.

As despesas aqui apresentadas destinam-se d conservagao dos ativos a serem

realizados em favor dos credores, ds regularizag6es legais pendentes, ao

andamento processual da faldncia, ao atendimento de credores e terceiros com

penddncias junto ds Falidas, conservagSo por cumprimento legal do acervo

documental e outras provid€ncias.

As Massas mantOm contas banc6rias correntes de movimento e judiciais:

' as contas correntes de movimento permitem o recebimento do cr6dito de

clientes e o pagamento das despesas, de forma autdnoma sem a

22



0:*

dependdncia de emissdo de mandados judiciais de pagamentos. Sio
operadas diretamente na Tesouraria e contabilizadas nas Massas;

r as contas judiciais recebem a arrecadagao das vendas dos ativos,

recuperag60 de depositos/bloqueios judiciais e pagam honor6rios do

Administrador Judicial, Gestor Judicial, avaliadores e peritos nomeados pelo

juizo, cr6ditos extraconcursais e rateio de cr6ditos concursal. sio operadas

atrav6s da VEMP, sob mandado judicial e contabilizadas nas Massas.

A Massa Falida da SAVARG tem contas banc6rias nos Estados Unidos para

recebimento das faturas de clientes estrangeiros que treinam com o Flex Aviation

Center. Estas contas sio operadas pela Tesouraria no Brasil.

Todos os pagamentos s5o informados ao Gestor Judicial.

- Estrutura funcional

Ap6s a decretag6o da faldncia as Massas Falidas iniciaram um processo de ajuste

do quadro funcional da Controladoria e Auditoria, a medida que se concluiam os

eventos essenciais ao processo falimentar e de ajuste ou desativagSo de unidades

de neg6cio. O hist6rico deste ajuste encontra-se detalhado nos coment6rios de

Recursos Humanos.

os registros cont6beis das Massas s5o executados por equipe interna, com suporte

fiscalde escrit6rio terceirizado (coNslF), e em sistema ERp pr6prio NASAJON.

A contabilidade legada, anterior a 2011, encontra-se armazenada no ERp SAp,

atualmente inoperante devido a problemas de hardware.

Para a realizagE.o destas atividades as Massas contam com quatro funcion6rios das

Massas, dois prestadores de servigo pessoas fisicas e um escrit6rio de consultoria

fiscal. Sob a coordenag5o de um auditor.
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Os colaboradores que comp6em a equipe interna s5o:

- Processos da 6rea

gestdo das contas banc6rias de movimento, efetuando os pagamentos,

identificando os recebimentos e controlando as disponibilidades;

projegSo do fluxo de caixa, considerando as receitas e despesas previstas.

Acompanhamento do fluxo realizado;

controle dos bloqueios judiciais nas contas banc6rias de movimento, provendo o

Juridico de informag6es para a recuperagdo dos valores;

registro cont6bil no ERP NASAJON das operag6es das Massas: classificagio

das receitas e despesas nos centros de custos correspondentes, an6lise e

conciliagio dos registros cont6beis;

faturamento de clientes do Centro de Treinamento e dos inquilinos dos imoveis

locados: gerando as notas fiscais eletr6nicas e faturas, apurando os impostos

incidentes e efetuando os procedimentos de cobranga administrativa;

contabilizagdo das notas fiscais de fornecedores, baixa dos pagamentos;

controle e reconciliagSo das contas banc6rias de movimento e judiciais;

cumprimento das obrigag6es fiscais: apuragSo dos impostos sobre as operag6es,

reteng6es e controle dos recolhimentos e, eventuais, compensag6es.

TransmissSo dos reportes digitais obrigatorios para as autoridades fiscais

(Sistema P0blico de Escrituragao Digital- SPED);
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geragao de declaragOes e informag6es fiscais exigidos pelo calendSrio das

autoridades fiscais;

confecado de relat6rios gerenciais e levantamento de informag6es econdmico-

financeiras para o Gestor Judicial e o Administrador Judicial, subsidiando os

relat6rios mensais da administragSo;

confecgSo dos Termos de Baixa de Hipotecas, quando solicitado por agentes de

viagem sem d6bitos com as Massas;

andlise das habilitag6es e impugnag6es de cr6dito das classes de cr6ditos com

garantia, tribut6rios e quirograf6rios, em confronto com os registros cont6beis;

- | nformac6es econ6mico-fi nanceiras

- Movimentacio econ6mica

Demonstramos o resultado econOmico das atividades das Massas Falidas

(consolidadas S.A. (ViagSo A6rea Rio-Grandense, Nordeste e Rio Sul), registrado

em suas contabilidades, entre setembro de 2010, primeira compet6ncia ap6s a

decretagio da faldncia, e novembro de 2017, tiltimo m6s fechado at6 a conclusdo

deste relat6rio.

Nestes sete anos diversas ag6es administrativas e mudangas de processos

repercutiram nos nfmeros, a seguir, apresentados. Al6m destes fatos end6genos,

houve fatores externos que afetaram os resultados das atividades continuadas, com

destaque para o decr6scimo da atividade econ0mica do pais no 0ltimo bidnio e

mudangas no mercado da aviagSo, com a redugdo das operag6es e companhias em

atividade.

- Demonstracio da receita bruta

A receita bruta gerada pelas Massas apresentou o seguinte comportamento, no

periodo:
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Fonte: livros cont6beis.

A primeira coluna no quadro apresenta

2010, o faturamento bruto anualtotalizou

o faturamento p6s-fal6ncia. Sendo que em

R$ 13.571 .927.

Ao longo do periodo, as Massas leiloaram as Estag6es de R6dio e alguns im6veis

que se encontravam alugados. Estas desmobilizag6es afetaram a receita mais

fortemente a partir de 2015.

A receita bruta das Massas teve a seguinte composigio ao longo do periodo:

- Distribuicio de receita realizada

Ap6s DecretagSo da FalGncia

Valores em milhares de reais
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Fonte: livros contebeis

Nota: Ano de 2010, de setembro a dezembro, e ano de 2017, de ianeiro a novembro.

Com relagSo ds receitas realizadas, temos os seguintes coment6rios:

- Aluqu6is

Ao longo do periodo demonstrado

faturamento total, de 47o/o em 2011

composigdo da receita bruta deve-se d

apresentou aumento da participagdo no

para 66Yo em 2017. Este crescimento na

desmobilizagSo de outras fontes de receita.

Nio obstante o reajustamento dos alugu6is, devido d venda de unidades que se

encontravam locadas e contratos ndo renovados, em valores absolutos esta receita
passou a diminuir a partir de 2015.

O detalhamento das desmobilizag6es, em fun95o dos leiloes realizados, encontra-se

na segSo da Administrag6o.

Esta unidade ap6s tentativas frustradas de venda em bloco, teve suas estag6es

leiloadas individualmente entre 2014 e 2015, tendo queda progressiva da receita
gerada at6 a total desmobilizagAo.

O detalhamento das desmobilizag6es, em fung6o dos leil6es realizados, encontra-se

na seg6o da Administragdo.

o centro de Treinamento gerou receita bruta, pela prestagdo de servigos, no

periodo demonstrado, de R$ 25,215 milh6es de reais. Esta receita contribuiu para a

manutengSo deste ativo, que se encontrava em disputa judicial com a Unido, como

unidade produtiva operacional. Neste interim, devido a sua participagSo no mercado
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aeron6utico, sofreu reflexos na demanda e carteira de clientes. Destacando-se a

desativagSo da Webjet Linhas A6reas a partir de 2011. Paulatinamente, veio

recuperando vendas, que em fung6o da depress6o economica no pafs, sofreram

inflex6o negativa nos dois 0ltimos periodos.

O detalhamento das operag6es encontra-se na segAo da Atividade Continuada -

Centro de Treinamento.

- Receita nio operacional

gs

Refere-se ao diferencial

decorrente da aquisigSo

judicial.

da

da

receita vinculada ao contrato com VRG Linhas A6reas

Unidade Produtiva Varig, no processo de recuperag6o

- DemonstracEo de custos e despesas

Em sequdncia, demonstramos os custos e despesas incorridos nas atividades das

Massas Falidas para a prestag6o dos servigos continuados, regularizag6es

patrimoniais e processuais da faldncia.

FL€X CO||ltiLtitcaTtol.r cENIER
FLEX A!IAIIOI.I CENTER
VOa)

FLEit COiII{UNICATrON Cq'\fiER
FLEXAV1ATIOII CENTER 393 '

Diversas agdes administrativas, operacionais e de ajuste de quadro funcional foram

implementadas d medida que o processo falimentar evoluiu. Ressaltamos gue no

inicio da fal6ncia as empresas encontravam-se estruturadas para um funcionamento

empresarial pleno, o que demandou uma adaptagdo d nova condig6o.

Fonte: livros contdrbeis
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De forma geral, observa-se que ao longo do periodo o dispdndio

atividades produtivas foi sendo reduzido. Abaixo se verifica o

ag6es adotadas:

- Demonstrativo dos custos e despesas qerais - consolidado

De 2011 a2O16

Em milhares de reais

s5*\6

geraldas Massas e

efeito das diversas

Fonte: livros contdbeis

Nota: valores historicos

No quadro acima utilizamos periodo anuais completos, de forma a permitir melhor

comparagao.

Como se observa nos seis exercicios, foi possivel a obtengSo de uma redugdo

percentual de 41o/o entre o gasto de 2011 e 2016. Em valores absolutos tem-se uma

economia acumulada de R$ 9,233 milh6es. No entanto, a valores corrigidos para

novembro/2O17, verifica-se que a redugio percentual entre a despesa efetuada em

Rs 21.0s2

ZJ



2011 e a de 2016 ,6 de 5T,760/o.

comportamento das despesas, ao

}S*Tq

Para melhor efeito comparativo, apresentamos

longo do periodo, na mesma base monet6ria:

2016

De 2011 a2016

Em milhares de reais

i!
'{i'::11

:

Nota: valores corrigidos pelo lpCA em dezembro 20.'|6.

As empresas possuiam filiais e ativos distribuidos em v6rios estados, parque
telemdtico em rede e hospedado em empresas especializadas, arquivo documental
disperso e fornecedores com contratos vigentes. A desmobilizag6o dessa estrutura,
em alguns exercicios, requereu dispendio com rescisoes contratuais ou
renegociagoes tarifdrias, transferencia de acervo para a sede, medidas de
adaptagao de instalag6es, desativagio de equipamentos e filiais, e mudanga de
processos administrativos. Ressaltando que a condigdo falimentar, praticamente,
excluiu das empresas a opgdo de troca de fornecedores, de vez que muitos n6o nos
aprovavam o credito.

ffi
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Dentre as principais ag6es de contengao e otimizagdo dos custos, destacamos:

- Recursos humanos

os gastos com pessoal tiveram redugdo continua no periodo p6s-fal€ncia,

consequ6ncia da venda da Atividade Continuada - Estagoes de Rddio, fechamento
de filiais e ajuste do quadro funcional na sede das Massas.

Como resultado temos uma redugdo de 42o/o nos valores entre as folhas de
pagamento de agosto de 2010, R$ 7s9.863,79, e novembro de 2017, R$ 440.440.00
(saldrios e encargos legais).

Nas demais segOes deste relatorio encontra-se o detalhamento das ag6es e eventos
que permitiram este resultado.

Especificamente na Controladoria a involugSo do quadro funcional entre as duas
datas foi:

A redugao de 760/o ocorreu i medida da conclusdo das andlises para geragio dos
quadros concursais das classes tributdrias e quirograf6rias, transig6o do sistema

contdbil informatizado, reestruturagdo cont6bil e financeira e da redugdo do volume

das atividades continuadas.

Agosto de 2010
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- Escrit6rios iuridicos

Apesar do volume das demandas judiciais que envolvem o processo falimentar, este

custo das Massas Falidas apresentou redugAo constante entre a decretag6o da

faldncia e setembro de 2017 .

O custo m6dio mensal entre 2011, primeiro exercicio integralmente sob regime

falimentar, e 2017 apresenta uma queda substancial de 50%. Passando de R$ 247

mil para R$ 123 mil.

As providdncias adotadas para o alcance deste resultado estdo detalhadas na segSo

do Juridico.

- Custos de energia e conservaeio

Em virtude de reestruturag6es implementadas, desde a decretagdo da falOncia, foi

posslvel obter ganhos na redugSo dos custos das atividades das Massas Falidas e

das unidades com atividade continuada. Neste aspecto, destaca-se a otimizagio do

consumo de energia el6trica no Centro de Treinamento - FAC que, apesar da alta

acumulada na tarifa, n5o impactou o custo na mesma proporgio.

As provid6ncias adotadas para o alcance deste resultado estSo detalhadas na

segSo Administrativa.

- Desativacio do simulador 767

A desativagdo do simulador 767 permitiu a redugio dos custos fixos de manutengSo

do equipamento. Este equipamento, por quest6es t6cnicas, tinha baixa demanda por

treinamentos. Sua desativagio contribuiu de forma relevante para a redug6o de

28,78% do custo direto e estrutural das atividades do Flex Aviation Center a partir de

2015. A redugdo total obtida nos custos e despesas da Massas, ainda que se
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considere seu natural encolhimento, sobressai em um ambiente econ6mico em que

a inflagSo acumulada do periodo (Agosto/10 a Novembro/17) atingiu 51,57o/o.

Outro aspecto a ser considerado foi a queda da atividade econ6mica que, no biCnio

201512016, acumulou retragSo de 7,2o/o. Refletindo-se nas atividades locaticias, seja

pela dificuldade de novas locag6es seja pelo aumento da inadimpldncia, e menor

demanda por treinamentos ofertados.

- Resultado econ6mico

A fungio precipua da atividade continuada na falencia 6 evitar o perecimento do

valor dos ativos, tangiveis e intangiveis, sendo no segmento de prestagSo de

servigos altamente relevante a conceituagdo t6cnica e certificada detida pelo falido.

No caso concreto, as quest6es juridicas envolvendo o Flex Aviation Center v6m

retardando sua desmobilizagSo, com reflexos econ6micos advindos da incapacidade

plena de investimentos na atividade e a sobrecarga pela absorgSo dos custos

inerentes ds atividades de uma Massa Falida sobre a produgSo de receitas.

Ainda assim, verifica-se que os d6ficits econdmicos ao longo do periodo foram

decrescentes:

- Demonstracio de resultado - consolidado

Em milhares de reais

Fonte: livros cont6beis

Nota: Em 2010 exerclcio de ianeiro a dezembro.

2017
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Como se verifica o d6ficit apurado em 2016, de R$ 4,466 milh6es, representa 32,5%

do apurado em 2010, cujo resultado anual foi de R$ 13,740 milh6es.

- Movimentacio financeira

Neste capitulo apresentamos informag6es relacionadas d movimentagEo financeira

executada diretamente pelas Massas, atrav6s de suas operagdes de tesouraria.

A crise de liquidez anterior a decretagdo da fal6ncia persiste ao longo do periodo

aqui reportado. As Massas v€m operando com capital de giro negativo, sendo que

nos primeiros exercicios a falta de fundos para manutengao das operagOes as

obrigou a inadimplir parte das suas obrigagOes.

A inadimpl6ncia dos clientes, cuja receita faturada nao se tornava efetiva, agravou,

ocasionalmente, a deficidncia de capital de giro. Desta forma, as Massas, nos

momentos mais criticos e para evitar o colapso das operag6es, teve de recorrer a

aporte oriundos das contas judiciais sobre controle da 1a Vara Empresarial.

Adicionalmente, informa-se que em

obrigadas a utilizar temporariamente

obrigag6es essenciais.

algumas ocasi6es as Massas se viram

recursos dos fornecedores, priorizando as

A seguir apresentaremos os fluxos de entradas e saidas de recursos efetivamente

realizados pelas Massas:

- Entrada de recursos

O fluxo das entradas de recursos, de 20 de agosto de 2010 a dezembro de2017,

compreendendo receitas geradas pelas atividades continuadas, alugu6is e aportes

de recursos da Vara Empresarial apresentou o seguinte comportamento:
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De 20 de agosto 2010 a 31 de dezembro 2017

Em milhares de Reais

Fonte: Fluxo de caixa realizaqo.

A partir de 2014, com a venda das EstagOes de R6dio - Fcc e a redugio dos
im6veis locados, seja pela venda em leildes ou pela falta de locag6es, as entradas
apresentam declin io constante.

- Aporte de recursos pela Vara Empresarial

Al6m de reforgar o caixa frente ds despesas correntes das Massas, parte dos
recursos solicitados d 1a Vara Empresarial visava d regularizagio de tributos e
emolumentos extraconcursais de ativos arrematados nos leiloes, permitindo a
transfer6ncia aos seus adquirentes. Especificamente em 2017, a parcela
correspondente a estes gastos foi de R$ 397.296,79.
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As Massas, tamb6m, tiveram que regularizar cotas condominiais em atraso, de

im6veis sem locagSo, cujo montante foi de R$ 370.841,90.

Ao longo do periodo falimentar, as Massas solicitaram aportes de recursos que

totalizaram R$ 12.890.596,29. Como apresentado abaixo:

Fonte: extratos banc6rios das contas iudiciais.

- Saida de recursos

O fluxo das saidas de recursos, de 20 de agosto de 2010 a dezembro de 2017,

referente aos pagamentos efetivos de fornecedores e recolhimentos fiscais,

apresentou o seguinte comportamento:

De 20 de agosto 2010 a 31 de dezembro2017

Em milhares de Reais
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Fonte: fluxo de caixa realizado.

A caracteristica operacional do fluxo das saidas esta diretamente vinculada

disponibilidades nas contas banc5rias de movimento das Massas. Ou seja,

pagamentos somente sdo efetivados com os recursos disponiveis.

- Inadimpl6ncia ativa

Apesar dos esforgos de cobranga, as Massas Falidas deixaram de receber cr6ditos

de R$ 751.575,77, entre janeiro e dezembro de 2017. A inadimpldncia, concentrada

em alugu6is, aumentou no riltimo trimestre de 2017. Verificamos que alguns

locat6rios, a partir da notificagSo do leil6o dos imoveis, deixaram de honrar as

obrigagOes contratuais.

- Proiecio de caixa em ianeiro de 2018

As projegOes de caixa seguem premissas conservadoras. Sendo que a sua

composigSo decorre da demanda de treinamentos que, especialmente em janeiro de

2018, tem previsSo de faturamento superior d m6dia do verificado no 0ltimo

as

os
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quadrimestre de2017. Por6m, o resultado exitoso do 0ltimo leildo, de novembro de

2017, ao reduzir expressivamente a receita de alugudis, devido d venda de 14

im6veis locados com a cessagSo imediata dos contratos, impactar6 negativamente

na receita.

Assim, temos a projegdo de fluxo de caixa, para janeiro de 2018, conforme abaixo:

- Proiec5o do fluxo de caixa

M€s de Janeiro de 2018

Em reais

ryffiffiffi

Ressalta-se, ainda, que nos

encargos incidentes sobre a

atlpicas.

meses de janeiro s5o

folha do 13o sal6rio,

efetuados os recolhimentos de

sendo um mds de desoesas
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3.2 Auditoria

A Auditoria Interna das Massas desde o processo de Recuperagdo Judicial vem

atuando como suporte ds demais dreas, executando trabalhos e levantamentos

especiais, por6m n6o vinculados a procedimentos t6cnicos de auditoria.

Desde o processo de recuperagdo judicial a equipe foi integrada ao time

multifuncional de consolidagSo do Quadro de Credores e presta apoio aos peritos

assistentes t6cnicos nas pericias judiciais em curso.

A equipe de auditores teve a seguinte evolugio entre agosto de 2010 e setembro

2017:

Agosto de 2010

A redugAo apontada acima ocorreu em 2011

Paulo, ao t6rmino dos levantamentos para

relativos d classe quirografdria.

- Estrutura funcional

com a desativag6o da unidade em 56o

a elaboragdo do Quadro de Credores

Os auditores remanescentes nas Massas Falidas s6o:
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- Processos da Srea

controle dos Quadro de Credores das Massas falidas, atualizando as

informag6es a partir das movimentag6es processuais;

suporte d an6lise das habilitagOes e impugnagOes de cr6ditos, em

processamento a partir da fal6ncia, com revisdo dos c6lculos apresentados pelos

credores. Prestando assessoria ao Juridico nas respostas d VEMp;

elaborag6o e controle do Quadro do 1o Rateio dos cr6ditos Trabalhista,
prestando suporte operacional e t6cnico-inform6tico aos procedimentos de
pagamento;

assessoramento t6cnico aos setores operacionais das Massas;

suporte aos peritos judiciais e assistentes t6cnicos nas pericias judiciais

determinadas nos processos das Massas;

' levantamentos especiais solicitados pelo Administrador e/ou Gestor Judiciais.

3.3 Recursos humanos

- Estrutura funcional
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Grandense Administrativo

-Processos da 6rea

. Atendimento drs rotinas internas da gestSo de Recursos Humanos das

Massas Falidas, incluindo os trAmites normais de Folha de Pagamento

(recolhimentos FGTS, lR, INSS e processamento de Beneficios) e

processamentos de CAGED, RAIS e DIRF.

Observag6es: A evolugdo do quadro de Colaboradores, por 6rea, incluindo as

dispensas realizadas e respectivamente homologadas nos Sindicatos

representantes nas bases, estS contemplada nos gr6ficos de Controle; O quadro de

lotagio (CLT) atual e de 43 ativos e 01 afastamento previdencidrio (funcion6rios

extraconcursais da Fal,Sncia).

. Atendimento a alta demanda de documentos dos ex-funcion6rios (por

exemplo, a emiss6o de PPP para aposentadoria) e aos processos juridicos:

2014 - cerca de 800 recebidas por e-mail;

2015 - cerca de 2.000 recebidas por e-mail;

2016 - cerca de 3.000 recebidas por e-mail;

2017... - cerca de 2.800 recebidas por e-mail at6 presente data.

Observag6es: Em face ao primeiro rateio entre os credores trabalhistas, bem como

pelas reformas previdenci6rias, aumentou substancialmente o atendimento

(presencial, por e-mail e telefone) aos milhares de ex-funcion6rios no Brasil e

Exterior; Nesta data, existem 100 penddncias de emissSo de PPP, cujas pastas

funcionais foram localizadas e encontram-se disponiveis no RH; Atualmente, estSo

disponiveis cerca de 700 PPPs emitidos para retirada no balcdo ou envio via

Correios devido ds solicitag6es de dmbito nacional (resid6ncia fora do Rio de

Janeiro) e do exterior (mediante o dep6sito pr6vio das custas pelo despacho).
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Atendimento presencial aos ex-funcion6rios/credores, pesquisadores do INSS,

etc.;

Recolhimento em todas as bases operadas pelas empresas, organizagao e

guarda de cerca de 80.000 de pastas funcionais de ex-funcion6rios, atualmente

armazenadas em dois sites flsicos (empresa Absoluta e arquivo interno).

suporte de informagOes administrativas a todos os setores das Falidas;

Recebimento e confer6ncia mensal dos comprovantes de pagamento a pessoa

Fisica (RPA), decorrentes de contratos de prestagio de servigos das 6reas;

Autorizagio por Procurag6o, junto ds instituigOes financeiras, para transagOes

banc6rias das falidas;

suporte de informagoes ao Quadro Geralde credores classe | (Trabalhistas);

suporte nas transfer6ncias bancdrias dos lotes de pagamentos pendentes do

atual rateio, determinado nos autos do processo no 0260447-16.2010.9.19.0001

(folhas 17.660 e 17.661).

Assessoria de comunicagdo para priblico Interno e Externo: Atendimento aos
questionamentos dos Credores pelo "Fale conosco", em conjunto com o Juridico
interno, na central de Atendimento a credores (cAC) das Massas Falidas:

o 201112012 - 2.117 consultas

o 2013 - 459 consultas

o 2014-1.146consultas

o 2015 - 986 consultas

o 2016 -2.129 consultas

o 2017... - 6.154 consultas at6 presente data

Recebimento, an6lise e arquivo dos Extratos Analiticos do FGTS, desde 2014,

com vistas a revis6o dos valores projetados (inclusSo de meses n6o depositados
pelas empresas e c6lculos considerando respectivas datas safdas) no eGC
como "RESERVA" para cr6dito "liquido e certo":

Extratos inv5lidos:

o Recebidos 2016 - 441
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o Recebidos 2017 - Jan a Nov - 237

Extratos v6lidos:

o Recebidos 2014 - 323

o Recebidos 2015 - 189

o Recebidos 2016 - 89

o 2017 - Jan a Nov - 538 Extratos validados e respectivas
projeg6es de Multas recalculadas.

Observagdo: Os rec6lculos da Multa de 40o/o do FGTS sio realizados e as
informagoes repassadas mensalmente para demais trAmites, incluindo alteragdo na
RelagSo publicada no site das Falidas e, respectivamente, liberagio das parcelas

' pendentes para pagamento aos credores. O processo de recebimento dos Extratos
continua em andamento, visto que, por falta de informagoes da Caixa Econ6mica
Federal, milhares de Credores Trabalhistas permanecem com as "Multas de 40% do
FGTS' superestimadas como RESERVA.

- Evolucio do quadro de pessoal

Relacionamos abaixo, os demonstrativos dos Quadros de Lotagao de funciondrios
CLT e prestadores de servigos (RpA), incluindo custos e encargos:

- Evolucio do quadro de lotacio - GLT
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TOTAL RPA
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Atlv. Com. - Centro de Tr€lnam€nto
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Fonte: Sistema Persona Nasaion / SAPHR

Admlnl!tr.9ao

AREAS DA MASSA
FALIDA Categoria Quantidade

RemuneregSo e

Prestag6o de

Servigo
Encargos

Administragio
Funciondrios 36.282,85 22.093,24

RPA 21 3't .890.77 7.578,l5

Gestor Judicial Funciondrios 33.218,19 20.22',t,t2

Contabil
Funciondrios 7 .242,7 |

6.433,70

4.4t0,21

RPA 2 |.286,74

TI Funcionilrio 1 3.242,62 |.974,49

Juridico
Funcioniirios I ta 7)1 )) 27.600.52

RPA 7 t5.567,34 3.113,47

Recursos Humanos Funciondrios 6 35.712,46 2t.745,92

F inance iro Funcionarios 2 11.228,41 6.837,17

Ativ. Cont. - Centro de

Treinamento

Funcionarios 15 tQt.7 49,04 6r.956,72

RPA 12 29.222,51 5.844,50

Quadro Total 86
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- Resumo qeral

Observa 95o: Em Novembro
c ondigSo de extraconcursais

de ZOLT constam 44 (quarenta e qu atro) fu ncioniirios CLT na
da F al6 ncia.

3.4 Administrativa

A atuagSo da Area Administrativa abrange servigos tais como: administragSo geral,

manutengSo predial, seguranga patrimonial, seguranga do trabalho, conservagdo

predial, gestao das locagOes de im6veis, gestao estagOes de r5dio e desmobilizagdo

das filiais e gestSo Leil6es Judiciais.

- Estrutura funcional

ATIVOS 43

AFASTADOS LICENeA lN SS

lenouAnro 8

AE RON AUTA 31

39TOTAL

AFASTAD OS ACIDENTE TRABAl}I O

nrnouAruo 3

AE RO$I AI.'TA z

TOTAL 5

AFOSENTADOS INVAUDEZ

lenouAnro 4

AERON AI,JTA 37

TOTAL 4L

TOTALGERAL 128
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Mario Augusto Porchat
S.A. ViagSo A6rea

Grandense
Agente Administrativo

Jefferson AntOnio Assis dos

Santos

S.A. ViagSo A6rea

Grandense

Supervisor de

Seguranqa

Marco Antdnio Paulo

Rodrigues

S.A. ViagSo A6rea

Grandense
Agente Administrativo

2s?3(

- Processos da 6rea

Coordenagdo da drea administrativa das Massas Falidas

Definig6o estrat6gica de selegSo e politica de vendas de ativos das Massas

Falidas

Coordenagio dos Leil6es Judiciais das Massas Falidas

ManutengSo dos Ativos

Desmobilizagdo das Bases

GestSo dos contratos de locag6es de im6veis

Negociagdo de contratos com Fornecedores / Clientes

Administragdo dos im6veis das Massas

ConservagSo e Seguranga

CoordenagSo das atividades perante a Receita Federal relativo aos materiais

alfandegados

- Leil6es

No periodo de 2010 -2017 foram realizados 18 Leil6es, gerando uma receita de

143.416.323,55, referente d alienag5o dos seguintes bens: im6veis, estagOes

r6dio, simuladores de voo, obras de arte, veiculos, recovery kit, sucatas

aeronaves. sucatas de m6veis e utensilios.

a

I

a

R$

de

de
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A casa localizada na cidade do Mexico, foi alienada no valor de USD 2.g90.945.92

equivalentes em R$ 9.820.413,18.

Visando maximizar os valores auferidos nos Leil6es, foi implementada politica de
limitagdo do des6gio nos bens com maior potencial de venda.

- Resultado dos leil6es:

Data Valor Arrecadado

15t12t2011 R$ 138.260,00
28t06t2012 R$ 22.138.000.00
02t10t2012 R$ 394.612.00
28t11t2012 R$

01108t2013 R$ 711.400,00
12109t2013 R$ 12.418.000,00
19t09t2013 R$ 29.099.00
28t11t2013 R$ 28.058.140,00
12t02t2014 R$ 40.001.00
03t04t2014 R$ 4.436.822.55
04t12t2014 R$ 11.257.880,00
21t05t2015 R$ 3.574.608.00
12t11t2015 R$

031o5t2016 R$ 3.405.821,00
16t11t2016 R$ 1.530.000,00
24t11t2016 R$ 13.360.680.00

16111t2017 R$ 23.160.000.00
23111t2017 R$ 18.763.000,00

Resultado

30000000

2s000000

20000000

15000000

10000000

5000000
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Fonte: Prestagdo contas dos Leiloeiros

- Locacio im6veis

Apresentamos abaixo o faturamento referente as

2010 - 2017:

locagOes de imoveis,

Valor

no periodo

Ano Locagio

R$ 10.000,000

R$ 8.000.000

R$ 6,000.000

R$ 4.000.000

R$ 2.000.000

R$o

obs: a redugSo no faturamento a partir de 2016, deve-se a alienagio judicial dos

im6veis com valores de locagdo elevados, culminando com uma redugdo de 68% no

fatu ramento de dezembrol2017 .

201520142013201220112010

2010 R$ 6.370.107

2011 R$ 6.573.616

2012 R$7.702.729

2013 R$ 7.350.729

2014 R$ 7.524.986

2015 R$ 7.283.503

2016 R$ 6.428.918

2O17 Prqeglo R$ s.266.832

2017 (Jan - Nov)

efetivo

R$ 5.108.545
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- lm6veis alugados

Ano M6dia

2010 68

2011 67

2012 64

2013 55

2014 45

2015 36

2016 30

2017 22

Quantidade de lm6veis Alugados

2011 2012 2013

Fonte: Relat6rio Gerencial Area Administrativa

Obs: Cabe ressaltar que a partir de dezembrol2017 nosso faturamento refere-se a

80

l)U

40

20
o

09 imoveis.

Servigo 20.,lo Fornecedor 2010 2017

Fornecedor

2017

Guarda documentos

R$

51.933,00

Absoluta/Metrofile

(BA/RJ)

R$

59.181,00 RPB

Recolhimento

Residuos 56lidos

R$

1 .123,00 Koleta

R$

695,00

Clean

Ambiental

Tratamento de Agua R$ Kiniigua R$ Bio Service
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1.310,00 901,00

LocagSo Copiadoras

R$

2.812,00 Gestetner

R$

704,00 Sultoner

Vigilancia

R$

13.924,00 Vise

R$

12.331,00 RPA

Manutengdo Predial

R$

22.930,00 Alamo

R$

10.095,00 RPA

Limpeza

R$

8.958,00 Brasanitas

R$

5.940,00 RPA

Jardinagem

R$

17.236,00 Premier

R$

7.260,00 RPA

R$ 00.000

R$ 50.000

R$ 40.000

R$ 30.000

R$ 20.000

R$ 10.000

R$_

Guarda
documentos

Recolhimento
Residuos
Solidos

Tratamento
de Agua

LocagSo

Copiadoras
Vigilancia Manutengao Limpeza

Predaal

Fonte: Fatura dos fornecedores

- Fatos Relevantes

Com relagSo aos custos com fornecedores, destacamos o servigo de guarda

de documentos no qual tivemos duas grandes negociagOes:

o Negociagdo do contrato da Absoluta Digitalizag6o e Guarda de

Documentos Ltda / RPB Tecnologia em Digitagio e Acervo Documentais

53



Ltda, ambas empresas oo mesmo

redugio do custo mensal do contrato

zsxL

grupo empresarial que resultou na

na ordem de R$ 40.712,00 (44Vo).

cancelamento dos contratos com a Metrofile, referente aos servigos
prestados nas cidades do Rio de Janeiro e salvador.Todas as caixas de
documentos foram transferidas para guarda na RpB sem majoragio do
valor contratado.

Foram tomadas ainda, vdrias ag6es

Massas Falidas, tais como:

o Transfer6ncia em margo de

Predio Santos Dumont para

Governador;

visando reduzir o custo operacional das

2010 da sede das Massas Falidas, do

o Centro de Treinamento, na llha do

o RemogSo dos materiais alfandegados do servigo de bordo para a
secretaria da Receita Federal, eliminando o risco de autos de infragio
contra as Massas Falidas:

SubstituigSo das empresas prestadoras de servigos do Centro de

Treinamento (seguranga, limpeza predial, manutengdo predial e

jardinagem), por mdo de obra terceirizada, em margo 2010.

o Adequagdo dos equipamentos de ar condicionado: Desativagio das

torres de 6gua e sistema de refrigeragio localizados nos pr6dios 2 e 3;

substituigio dos equipamentos de ar condicionado do predio 4,

possibilitando redug6o do consumo de energia bem como despesas de

manuten96o;

com implementagSo das politicas acima, obtivemos redugio no consumo de energia

el6trica na ordem de 1.934.621 KWH , comparando os anos 2010 e 2017 (jan-nov).
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M6s 2010 2017 Dif Yo

Jan 337.097 140.563 -196.534 42%

Fev 299.619 137.027 -162.592 460/o

Mar 324.595 139.175 -185.420 43o/o

Abr 337.O97 135.360 -201.737 40o/o

Mai 296.442 128.932 -167.510 43%

Jun 287.220 103.777 -183.443 36%

Jul 269.932 108.1 10 -161.822 40%

Ago 305.127 109.586 -195.541 360/o

Set 247.116 107.826 -139.290 44%

Out 305j27 142.103 -163.024 47o/o

Nov 296.680 118.972 -177.708 40o/o

Total 3.306.052 1-37',.431 -1.934.621 41o/o

w 2010

tr;
I eoo

200

100

fev rnar abr mai jun jul

Fonte: Contas de Energia da Light

3.5 Juridica

A consultoria Juridica 6 responsdvel pelos processos internos e externos, das

Massas Falidas, patrocinando a defesa de seus interesses nas 6reas administrativa

e judicial, em sintonia com as obrigagOes previstas na Lei 11.100112
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- Estrutura funcional

Para a realizag6o desta importante atividade, a Consultoria Juridica atualmente

conta com seis advogadas, um preposto, uma auxiliar administrativa e um auxiliar de

Servigos gerais.

- Processos da 6rea

Suporte Legal a todos os setores das Falidas, inclusive ds atividades

continuadas:

Os colaboradores que comp6em a equipe interna sdo:

. GestSo do processo Falimentar;
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Controle de processos judiciais e administrativos, atrav6s do gerenciamento

de escrit6rios externos;

Controle das teses aplicadas pelos Escrit6rios Externos;

Gestdo da equipe de Advogados terceirizados e prepostos que integram o

quadro da Ger6ncia Juridica Brasil e Exterior;

Gestdo e Estrat6gia do Quadro Geralde Credores;

As advogadas do juridico interno compOe a equipe de atendimento ao comit6

respons6vel pela elaboragio e anAlise do quadro geral de credores,

participando da tomada de decis6es, andlise de habilitag6es de cr5dito e

impugnag6es apresentadas nos autos do processo falimentar;

Atendimento a credores;

Respostas a Central de Atendimento a credores;

Acompanhamento, an6lise e desenvolvimento de contratos de prestagdo de

servigos;

NegociagSo de dividas;

Cobranga de Cr6ditos;

RealizagSo de Audi6ncias;

Representagdo Administrativa das Massas nos diversos 6rg5os estatais;

Negociagio Sindical;

Acompanhamento de diligdncias periciais; atender Oficial de Justiga; levantar

bens junto ao setor de patrimdnio para oferecimento de penhora; levantar

documentos para defesas e cumprimentos de prazos judiciais; conferir

documentos enviados pelo setor de Recursos Humanos; agendar audiGncias;

dar suporte aos escrit6rios contratados e prepostos por telefone; pesquisar

nos sites dos Tribunais os prazos das Massas; elaborar correspond6ncias

para envios de documentos e informag6es aos escrit6rios; responder aos

oficios da Justiga do Trabalho, Justiga Federal e a todos os Tribunais de cada

Estado da Federagdo;

Supervisdo do contencioso trabalhista do RJ, MG, ES, DF, MT, GO e de toda

a Regiio do Sul do Brasil;

Supervisdo do contencioso Civel do RJ, MG, ES, DF, MT, GO e de toda a

RegiSo do Sul do Brasil;
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Coordenag6o da informagSo processual nacional e internacional;

Recebimento de Notificag6es, Citag6es, Mandados de Penhora, Execug6es

Fiscais etc., encaminhamento aos escritorios terceirizados, cobranea e

anSlise das provid€ncias tomadas;

ElaboragSo dos contratos de locagAo dos ativos da massa;

Direito Societdrio: pareceres, controle da documentagSo societAria, a citar:

providenciar substabelecimentos, procurag6es/revogagOes no 6mbito nacional

e internacional; impugnagOes, requerimentos e respostas a 6rg6os priblicos;

redag6o de pegas em geral; redagSo de documentos juridicos em geral em

portugu6s e ingl6s; acompanhamento da legalizagdo de documentos em

Consulados, Embaixadas, Minist6rio das Relag6es Exteriores e demais

Orgfios Governamentais; participando de diversos comit6s respons6veis pela

tomada de decisdes: Direito AeronAutico.

- Fatos relevantes

. Panorama atual dos processos em curso:

As Massas falidas, atualmente possuem um total de 9634 processos ativos em todo

Brasil, assim distribuidos, conforme quadro a seguir:

14 l5'a 653 0 0 818

18 566 342 44 8 978

56 20 7 64 0 147

82 86 2540 205 0 2913

103 1475 24',18 577 0 4573

21 77 67 40 0 205

930 8

Vale destacar, que existe uma grande resist6ncia por parte da justiga especializada,

de extinguir o feito em relagio ds Massas Falidas, com a consequente expedigdo da
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certidao de habilitagSo de cr6dito, uma vez que a maioria dos processos busca a

responsabiliza96o dos devedores solid6rios.

. Panorama processual do contencioso de massa nos iltimos cinco anos:

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

r ToTAL TRABALI{ISTA 6ToTAL ciVEL oToTAL GERAL

' Ag6es:

Os relat6rios individualizados das ag6es relevantes ajuizadas em favor das Massas

encontram-se em anexo deste relat6rio.

lmportante ressaltar que no ano de 2017, ocorreram importantes vit6rias para

coletividade dos credores, dentre as quais, destacam-se:

o Julgamento do Recurso sobre a Fal6ncia;

o Julgamento da AgSo de Defasagem Tarif6ria;

o Julgamento da A95o que discute a questSo acerca da propriedade do

Centro de Treinamento;

o Recebimento do cr6dito relativo d Agao de repetigSo de ind6bito ajuizada

contra o Estado de Roraima.

. Escrit6rios Externos:
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Em que pese o grande volume de demandas judiciais em curso, o custo mensal dos

Escrit6rios apresentou consider6vel redugio desde a decretag5o da quebra at6 os

dias atuais.

Destaca-se que o custo m6dio mensal entre 201 1 e 2017 reflete uma redugio

substancial no patamar de 50% (cinquenta por cento).

Abaixo apresentamos o panorama dos Escrit6rios Externos por Regi6o:

Regiio Sul:

Regiio Nordeste:
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Teresina -Pl
Mario Roberto Advogados

Associados
04 .206.420t0001 -80 21

Aracaju - SE

RR Advocacia - Resende

Rezende A. Sta Rita

Santana Barbosa Abath

Oliveira Advocacia - EPP

03.957 .223t000'1-30 7

TOTAL 973

Brasilia e Goiinia:

zvAdvocacia Pedro Gordilho 02.708.691t0001-08Brasilia - DF

Goidnia - GO Tackson Aquino de Araujo 124.329.031-53

04000367/0001-66Brasilia - DF Russomano Adv

Sio Paulo:

05.106.139/0001-38

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo:
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Rro

Processos lnternos -

Consultoria Juridica -

RIOGI

56

Rto
D'Escragnolle Taunay & de

Lossio - RIO
01 .260.672t000 1 -07 1.406

Rto
Gomes e Gomes

Advogados - RIO
29.408.57?t0001-96 102

Rto

Nogueira SimSo &

Braganga Advogados

Associados

(Tributdrio)

08.257 .437 |OOO1-17

2.628

Nogueira SimSo &

Braganga Advogados

Associados

(Empresarial)

08.257 .43710001 -1 7

ES
Picorelli Martins & Tauceda

Adv. - RIO
03.755.313/0001-48 48

MG
RossiSiqueira & Sejas

Advogados - RIO
01.097 .79110001-82 I

MG

SMS ADVOCACIA (Sette

CAmara, MagalhSes,

Souza Aguiar, Costa e

Silva Advocacia)

05.869.518/0001-80 57

Rto
Escrit6rio de Advocacia

Tavares Paes - RIO
73.287.22910001-22 10

Rto
Fadel & Giordano ( Claudio

Rinaldi)
039.421.637-72 11

Rro Manuel Franco 006.579.997-68 10

Rro
Goes Advogados

Associados
04.060.557/0001-79 1

Rto J.G. Assis de Almeida & 07.688.893/0001-59 0
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Regiio Norte:

. Panorama dos Recursos Humanos do juridico interno nos fltimos cinco anos:

Sempre observando o principio de otimizagSo dos recursos das falidas, o juridico

interno ao longo dos riltimos sete anos, sofreu uma relevante redug6o- 42 87o/o -no

quadro de pessoal, em virtude de reestruturag6es implementadas d medida que

foram concluidos trabalhos relevantes para a organizagSo das Massas.

Neste sentido, vale destacar que no inicio do processo falimentar o juridico interno

era composto de cinco coordenagOes, assim distribuidas:

o RIODA - que compreendia a gestSo do juridico interno nas regi6es do RJ,

MG, ES e DF.

o SAOGI- que compreendia a gestao do juridico interno a regiao de SP.
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o RECGI- que compreendia a gestdo do juridico interno regido Nordeste.

o MAOGI- que compreendia a gestSo do juridico interno na regido Norte.

Na atualidade, com o fito de reduzir custos, toda a gest6o estrat6gica do juridico

interno foi concentrada na coordenagdo RIODA, haja vista o fato de o processo

falimentar estar em curso na Comarca do Rio de Janeiro. Como consequdncia, al6m

da expressiva redugdo dos custos, a coordenagdo Rio de Janeiro acumulou as

atividades do juridico interno em todo o Pais.

3.6 Atividade continuada - centro de treinamento

O Centro de Treinamento 6 um complexo com cerca de 20.000 m2 de 5rea total, e

cerca de 6.000m'?de Area util, construido pela VARIG em 1975 para concentrar

todos os treinamentos de seus tripulantes. Suas instalag6es estSo distribuidas em

quatro predios projetados para oferecer em um ambiente tranquilo, climatizado e

estruturado tecnologicamente, uma imensa gama de treinamentos te6ricos e

prdticos para os cursos: Inicial, Peri6dico, e de Requalificagio para pilotos e

comissdrrios de bordo e para funcion6rios das equipes de suporte aos passageiros

em aeroportos.

O Centro de Treinamento est6 homologado tamb€m para atuar como uma escola

para formag5o de novos comissdrios de voo bem como para a formagSo te6rica de

pilotos privados (PP) e pilotos Comerciais (PC).

- Estrutura funcional
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Colaboradores eventuais
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Carlos Eduardo de Oliveira Gambier Tec EletrOnica Simuladores

Halim Abi Harb lnstrutor de Simulador

Jose Carlos M V Negreiros Apoio Instrucional

Reginalda Maria de Lima Ferramentaria / Estoque

- Processos da Srea

- Gerente

atuagao como respons6vel legal perante a ANAC como "Gestor Respons6vel"

do CTAC - Centro de treinamento;

gerenciamento, coordenagSo, orientagSo e supervisdo dos procedimentos de

planejamento estrat6gico em cada coordenagSo do Centro de Treinamento;

elaboragdo o controle e avaliagSo dos custos e receitas,

gerenciamento da atuagSo das coordenag6es do Centro de Treinamento, com

vistas ao cumprimento das politicas, metas e projetos estabelecidos;

provimento dos meios necess6rios d execugio do treinamento para as

fung6es que necessitem homologa96o das autoridades aeron6uticas

competentes, bem como os recursos utilizados;

provimento do suporte t6cnico nos procedimentos para melhorias e

adequagOes tecnol6gicas nos simuladores de voo e equipamentos de

treinamento;

administragdo dos contratos com fornecedores dos equipamentos de

treinamento:

administragio e controle do patrim6nio do Centro de Treinamento.
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- Secretaria

. atuagSo como secretaria da Escola de Aviagio ( Pilotos e Comiss6rios ) e

Curso de AVSEC (exigOncia ANAC);

. emiss6o e controle das certificag6es dos clientes RBAC 142 junto ao sistema

da ANAC;

. emiss6o e controle das corresponddncias para/dos clientes e Unidades

Certificadoras;

. manutengSo e atualizagSo das pastas de documentos e formulArios dos

a I u n os/cl ie ntes/fo rneced o res,

. requisig6o e controle do material de uso nos setores e salas de aula;

. requisigdo e controle de chamados t6cnicos para reparos na telefonia;

. emissSo e controle de passagens a servigo;

. emissSo e controle das prestag6es de conta das viagens

- GoordenacSo comercial

. substituig6o ao Gerente, em autorizag6es administrativas, quando por ele

solicitado ou na aus6ncia do mesmo, para que n5o haja descontinuidade dos

procedimentos que possam causar prejuizos para o Centro de Treinamento;

. oferecimento e promog6o da venda de todos os recursos (cursos, horas de

instrutores, horas de simuladores e equipamentos de treinamento) para o

mercado de aviagSo em geral, do Brasil e do exterior;

. estabelecimento do contato com outros centros de treinamento como forma

de definir a politica de pregos praticados pelo mercado de treinamento;

. estabelecimento de contato permanente com os clientes para identificar se

alguma fase do procedimento de venda do servigo necessita ser melhorado;

. otimizagSo dos procedimentos comerciais do Centro de Treinamento;

. divulgagio da marca da Unidade Produtiva no setor de aviagio e outras 6reas

correlacionadas aos nossos produtos e servigos;

. analise dos contratos a serem firmados com empresas clientes, preservando

as diretrizes gerais juridicas;
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. atualizag6es do site do Centro de Treinamento;

. acompanhamento da emissSo e cobrangas das Notificag6es e Notas Fiscais

referentes aos servigos prestados aos clientes;

- GoordenacSo treinamento

. cumprimento das regras estabelecidas nos RBACs 61, 121 e 135 e RBHA 91 ,

63 que balizam as certificagOes ANAC do Centro de Treinamento;

. cria96o, desenvolvimento e aprimoramento continuo dos programas de

treinamento;

. controle da execugdo dos treinamentos, garantindo a manutengdo dos

registros de desempenho t6cnico e comportamental dos treinandos no Centro

de Treinamento;

. promogSo de agdes que assegurem a exceldncia dos treinamentos oferecidos

pelo Centro de Treinamento;

. analise as avaliag6es de reagSo geradas pelos alunos nos treinamentos;

. cumprimento das politicas estabelecidas no Manual de Instrug6o e

Procedimentos do Centro de Treinamento;

. participag6o no procedimento de selegSo de instrutores;

r acompanhamento do desempenho dos instrutores;

r acompanhamento do planejamento da escala de instrutores atendendo drs

demandas do treinamento, consultorias e outras atividades extraclasses dos

instrutores;

. garantia da manutengdo da padronizagSo dos treinamentos;

. planejamento e acompanhamento da elaboragdo e atualizagSo dos

instrumentos de avaliagfio dos programas de treinamento do Centro de

Treinamento;

. coordenag6o dos treinamentos implantados, identificando necessidades de

aprimoramento;

. garantia da qualidade do produto final, conforme os padr6es preestabelecidos

pelo setor;

. supervisSo da editoragao ebtrOnica na elaboragSo dos materiais did5ticos.
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- Escala de cursos (solo e voo)

r programag6o dos cursos, escala dos instrutores, simuladores e recursos de

treinamento;

. recolhimento das pautas dos cursos nas caixas de entrada e saida da sala

dos instrutores;

. recolhimento dos Registros de Operag6es em Simulador;

. encaminhamento da relagSo de participantes dos cursos para o Publishing

providenciar a emiss6o dos certificados;

. verificagio de todos os documentos relativos aos treinamentos realizados

para que estejam de acordo com as exigdncias legais da ANAC;

. arquivamento dos documentos relativos aos treinamentos realizados;

. emissSo de relat6rios atrav6s de planilhas de Excel com a previsdo /

efetivagSo de receita do Centro de Treinamento;

. informag6o ao Setor de Apoio as programag6es: locag6es, visitas e

treinamentos;

. informagdo para o suporte administrativo a quantidade de horas a pagat para

os RPA;

. informagSo para as empresas terceirizadas (via e-mail) o nfmero de horas

prestadas pelos seus instrutores para a emiss5o de nota fiscal;

. encaminhamento de solicitagio / informagEo de treinamento (simulador e sala

de aula) atrav6s de e-mail para ANAC,

- Publishinq

. editorag6o e revisdo das publicag6es internas e de terceiros (Manuais,

Avaliag6es, Aulas, Formul6rios, etc);

r armazenamento em seguranga de todo o acervo documental de treinamento

(manuais, apostilas, livros, fitas de video, CD-ROM's, material de apoio, etc);

. controle da distribuigdo de publicag6es t6cnicas da Ger6ncia Geraldo FAC;

. estabelecimento de Contato com gr6ficas para prestagdo de servigos que,
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eventualmente, n5o possam ser executados pela editoragdo do Centro de

Treinamento;

. execugSo de todo o planejamento das impress6es e editoragdes.

- Goordenacio de engenharia e manutencdo de simuladores

coordenag6o dos procedimentos das manuteng6es Di5rias, Semanais,

Trimestrais e Anuais nos equipamentos de treinamento nas 6reas de:

Sistemas EletrOnicos e de Cabine, Visual, Mec6nico e de Oficinas;

coordenagSo dos procedimentos do Estoque de Material e Ferramentaria;

coordenagSo e controle da manutengSo dos simuladores de voo e

equipamentos de treinamento para que os mesmos mantenham suas

certificagdes legais e padr6es de testes exigidos pelas unidades certificadoras

em suas legislagOes, sempre que necess6rio;

desenvolvimento de projetos relativos a demandas de treinamento para

empresas cong6neres permitindo um treinamento completo nos simuladores,

desenvolvimento, sempre que necess6rio, sistemas de atualiza96o de

material obsoleto ou buscar empresas para projeto de substituig6o;

supervisisdo dos trabalhos executados nas rotinas verificando se estio de

acordo com o planejado e atestando sua qualidade;

preenchimento do livro de bordo indicando solugSo ou penddncia de algum

item com motivo e prazo para solugSo;

abastecimento do sistema informatizado "Globalizagao" cos "reports"

encontrados nos Livros de Bordo, com sua solugSo e/ou penddncia;

controle das escalas de ho16rios dos engenheiros e t6cnicos;

geragio de relat6rios de custos, atuag6o da manutengSo nos equipamentos

em manutengOes ndo programadas e escala de funciondrios nos turnos de

trabalho para controle de compensagSo de horas.

- Apoio instrucional

. adequagdo das salas de aula de acordo com tipo de aula e nfmero de alunos;
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adequagao dos Mockups para a realizaglo de eventos promovidos por

empresas terceiras;

. manutengSo do quadro de avisos sempre atualizado para os alunos e

instrutores;

organizagdo das 6reas e recursos t6cnico-operacionais para realizagio de

treinamentos pr6ticos externos (combate ao fogo, saltos, marinharia e selva);

reposigSo de materiais aeronduticos nos Mockup e pain6is;

provimento de apostilas para a realizagdo de treinamento;

substituig6o de itens que apresentem irregularidades t6cnico-operativas;

suporte aos treinamentos pr6ticos.

- Coordenacio de Tl

elaboragSo de coordenar os planos para que a Tl das Massas mantenham o

mais adequadamente possivel o funcionamento dos equipamentos,

aplicativos e bancos de dados das Massas Falidas;

manutengdo dos servidores e equipamentos da rede de computadores e

perif6ricos no melhor estado posslvel dentro das necessidades e limitag6es

das Massas Falidas;

manutengio dos backups dos servidores de acordo com as recomendagdes

do mercado e adequadas d capacidade da empresa;

orientagSo dos usudrios da rede em suas d0vidas e problemas com os

aplicativos, computadores pessoais e perif6ricos para que possa utilizd-los

adequadamente;

manutengio do servidor de e-mail operacional e atualizado em seu software e

com hardware compativel com as necessidades de bom desempenho;

desenvolvimento e atualizagSo dos sites do Centro de Treinamento

(www.f lexaviationcenter. com) e das Massas Falidas

(wvrrw.voenordeste.com.br) de acordo com as necessidades da coordenaQdo

comercial e dos credores das Massas, respectivamente;

reparo dos equipamentos da rede, possibilitando economia de tempo e

recursos financeiros para as Massas;
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elaboragdo de orgamentos da Tl, assim como os mecanismos de

acompanhamento, controle e avaliagdo dos custos;

a

I

I

t

I

- Gertificac6es ANAC ( 6rqio Requlador - Brasil )

CTAC - Centro de treinamento de Aviagdo Civil (RBAC 142);

Escola de Formagdo de Comissdrios de Bordo e Pilotos (te6rico para Piloto

Privado e Piloto Comercial) (RBAC 1a1);

Centro AVSEC - Seguranga na Aviagdo Civil (RBAC 110);

DGR - Dangerous Goods - Artigos Perigosos nas 16 chaves possiveis

(RBAC 175);

CRM (Cockpit Resourse Management ) IAC-060-1002;

Primeiros Socorros - ASHI (AMERICAN SAFETY & HEALTH INSTITUTE);

Simulador de Voo 8737-300 (FFS-8733-001Q) qualificado como NivelC.

' AutorizagSo INAVIC para ministrar treinamento te6rico e priitico para

comiss6rios e Pilotos da SONAIR.

- Gursos autorizados - ANAC

a Treinamento lnicial

a Treinamento Revalida96o

a Treinamento de RequalificagSo
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a Emergdncias - Periodico para Pilotos

a PBN (RNAV)

. Regulamentos de Trdfego A6reo e Revalidagdo IFR

a RVSM

a Trdfego Aereo I nternacional

o Inicial para Comiss6rios de Voo - 8737-300/400/500

. Peri6dico para Comiss6rios de Voo - 8737-3001400/500

a Inicial para Comiss6rios de Voo - 8737-700/800

. Peri6dico para ComissArios de Voo - 8737-700/800

a lnicial para ComissSrios de Voo -8767

a Periodico para Comiss6rios de Voo - 8767

a Inicial para Comissdrios de Voo - ATR 72

I Periodico para Comiss6rios de Voo - ATR 72

a Diferengas para Comiss6rios de Voo - ATR 42

Outros Cursos

a Combate ao Fogo

. Inicial para Instrutor de Simulador de Voo- Segmento Diddtico Pedag6gico

. Peri6dico para Instrutor de Simulador de Voo- Segmento Diddtico

Pedag69ico

. Inicial para Examinador Credenciado de Simulador de Voo - Segmento

Operacional

r Peri6dico para Examinador Credenciado de Simulador de Voo - Segmento

Operacional

. Inicial de Instrutor de Solo - Segmento Diddtico Pedagogico

. Periodico de Instrutor de Solo - Segmento Did6tico Pedag6gico

a ManualJeppesen

a Orientagdo Geralpara Operagio de Simuladores

a Primeiros Socorros - ASHI

. Procedimento de Pouso com Visibilidade Reduzida - LVP

a Sobrevivdncia na Selva
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a Sobreviv6ncia no Mar

o TCAS

- CIientes atuais (BRASIL. AMERICA LATINA. AFRICA E ASIAI

EMPRESA PAiS
ALAS URUGUAY URUGUAI
AZUL Linhas A6reas
BANANA AIR Taxi Aereo
BANCO SAFRA
BOA - BOLIVIANA DE AVIACION BOLIVIA
BRASIL JATO TdxiA6reo
COLT TRANSPORTE AEREO S/A
CONVIASA CORPORATION VENEZUELA
CSSub Contultoria Submarina
FLYWAYS Linhas A6reas
GULLANE ENTRETENIMENTO S.A
HELIBARRA T5xiA6reo
HELISTAR T6xiAereo
HELIVIA T6xi A6reo
HERINGER TSxiA6reo
HONEWVELL
IMETAME M ETALMECANICA LTDA
MODERN LOG Cargo
OCEANAIR Linhas A6reas
OMNI TaxiA6reo
Particular - Pessoa Fisica
PASSAREDO T6xiA6reo
PresidOncia Argentina ARGENTINA
Piloto Por um Dia
PLANATR (VTPAERO) AFRICA DO

RAYANAIR IRLANDA
RIO Linhas A6reas
SIDERAL Linhas A6reas
SMILE AVIATION CHINA
SONAIR
TAAG ANGOLA
TAM
VALE S.A
VRG / GOL

74



?s+fL

- Evolucio da carteira de clientes

Obsl- JA descontado o ISS

Obs2- incluidos integralmente os valores pagos pela GOL conforme contrato do PRJ

Clientes

50

40

?n

20

10

n

2011

2012 R$ 3.387.788.89

2013 R$ 3.810.596.93

2014 R$ 3.689.037.94

2015 R$ 4.086.778,65

2016 R$ 3.317.910,15

2017 R$ 3.046.293,62
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Receita

R$ 6.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 0,00

- Fatos relevantes:

as oscilag6es na receita, ano a ano, da unidade produtiva, estao diretamente

relacionadas com as variag6es do mercado de aviagio e sazonalidade tipica

do segmento de treinamento do mercado de aviag6o. O encerramento da

empresa WEBJET, por exemplo, em 2012, gerou uma diminuig6o na

quantidade de treinamento no simulador de 8737-300/400/500 e

consequentemente um impacto negativo na receita total. Outro exemplo foi a

fus6o da TAM com a LAN, impossibilidade de continuagdo do treinamento no

simulador de 8767-200/300, pois a LAN tem um contrato mundial com outra

operadora de simuladores de voo;

com a dificuldade de logistica e financeira de reparos de material (boards do

computador principal, perif6ricos e instrumentos) a oficina de eletr6nica

interna passou a reparar mais de 90% dos componentes do simulador. Do

mesmo modo, a oficina mecdnica interna passou a reparar a quase totalidade

das pegas mecAnicas do simulador de voo;

como medida de redugSo de custo, todos os instrutores de voo do simulador

atualmente servindo ao Centro de treinamento sio terceirizados, sendo

utilizados e pagos somente por demanda contratada;

a Tl da Massa Falida 6 composta de uma rede de 20 servidores e 39

computadores de usu6rios, interligada por uma rede de cabos instalada no

Centro de Treinamento em 1999;
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dos 20 servidores, 19 deles vieram das tr6s empresas que comp6em a Massa

Falida e 01 foi adquirido em 2016 para atender requisitos do ERP atualmente

em uso na empresa;

a finalidade de se manter os servidores mantidos em funcionamento reside no

fato de preservar as informag6es que servem de base para atender

demandas principalmente do RH e Juridico da Massa falida;

a equipe de Tl 6 composta de um lnico funcion6rio, que sempre que

necessArio 6 auxiliado pelo grupo de manutengio de simuladores. Ele faz o

atendimento aos usu6rios e, sempre que possivel, a manutengSo dos

servidores;

a rede de telefonia 6 composta de uma HICOM 300E instalada desde 1999 no

Centro de Treinamento e os telefones dos usu5rios vieram, em sua maioria,

das instalagdes da Massa Falida no Santos Dumont;

o link de telefonia ( voz ) era um servigo entregue pela empresa TRANSIT,

mas em 2014 a mesma comunicou sua interrupgio devido problemas

internos. A Massa Falida tentou com as outras operadoras de telefonia a

possibilidade de assumirem a entrega do link de voz, mas nenhuma empresa

da 6rea quis assumir devido a exist€ncia de dividas concursais das Massas

A planilha a seguir mostra a composigSo dos servidores instalados.

Intel )GON 3 06 GHz
Linux Suse 10.0

PENTIUM lll - lGHz
1x36Gb/1x'1

PENTIUM lll -1GHz

Intel )GON 3.06 GHz

PENTIUM lll -lGHz 2xgcb/2x18Gb

2x4Gbl1A
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com todas elas. somente em 2016 as Massas conseguiram fechar um

contrato com a empresa VIPNET para assumir a entrega de um link de dados,

via rddio frequdncia, o que possibilitou o retorno da telefonia, agora em um

modelo volP. o custo mensal do contrato de voz estd em cerca de R$

500,00 mensais

o link de dados dedicados para a empresa, instalado desde lggg no centro
de Treinamento, com capacidade de 2MB, sempre foi entregue pela empresa

Telef6nica. como a esta empresa n6o aceita alterar o contrato para aumentar

a capacidade da linha por termos dividas concursais com a mesma, estamos

cancelando o contrato e passando a utilizar o mesmo link de r6dio da vlPNET
para fornecer tamb6m a parte de dados. o contrato do link de dados de 2MB

com a telef6nica era de R$ 3.450,00 mensais e com o aceite da VIpNET em

fornecer o link de dados, o custo passard a ser de R$ 1.500 e teremos uma

disponibilidade de 10 MB;

o sAP das Massas Falidas estava instalado em s6o Paulo na empresa TlVlr
desde 2007. Em 2013 a TIVIT comunicou d Massa que desejava encerrar o

contrato, dando um prazo para que os servidores fossem retirados de suas

instalag6es. Dada a complexidade da operagSo pois sio servidores fr6geis e

com hardware obsoleto, mas contendo informagOes relevantes, a massa

entrou em negociagao para gue essa transfer6ncia fosse executada pela

pr6pria TlVlT. Ap6s in0meras reuni6es com a empresa e terminando com

uma audidncia no Juizo da 1o Vara Empresarial, ficou estabelecido que a

TIVIT assumiria a transfer€ncia e todos os custos da operagio. A
transfer6ncia foi concluida em 2015;

os Sites que as Massas disponibilizam para o contato com os credores e

clientes, assim como a base de dados e o servidor de e-mail, foram

transferidos para a empresa LOCAWEB com um custo mensal de cerca de

R$ 150,00 reais mensais. Tal decisio foi tomada ap6s v6rias invas6es ao

servidor interno dos sites das Massas e ao verificar que o custo para manter

atualizado o hardware e software que dariam a protegdo necessdria seria alto;
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r os sites e a manutengao da base dados para a comunicagio com ," "r#i.Jfu

das Massas e clientes do Centro de Treinamento, foram desenvolvidos e sao

mantidos pelo pessoal interno, evitando maiores custos.

4. Ac6es relevantes da nova administracSo

. Inlcio dos pagamentos do primeiro rateio:

Em 22 de fevereiro de 2017, o Tribunal de Justiga iniciou pagamento do

rateio de R$ 82,5 Milh6es, para os credores trabalhistas das Massas

falidas de S A Viagio A6rea RioGrandense, Rio Sul e Nordeste. O
pagamento foi realizado via Mandado de Pagamentos, utilizando o

sistema interno de pagamento do TJRJ. Foram gerados 836 mandados de

pagamento. Destes, 822foram gerados de acordo com a lista de credores

do rateio enviada pelas Massas Falidas. Os 14 restantes foram gerados

de forma repetida e com isso, 07 credores tiveram seus valores pagos

triplicados. Com isso houve uma decis6o de interromper os pagamentos

at6 que se identificasse os motivos que levaram a geragdo repetida de

alguns pagamentos.

. Retomada dos pagamentos referentes ao primeiro rateio:

o Em 02 de margo de 2017, foi determinada pelo juiz da 1a Vara Empresarial

que o antigo administrador judicial Licks Contadores Associados

procedesse a retomada do pagamento do 1o rateio dos cr6ditos da classe,

por meio alternativo ao mandado eletrdnico. A Licks Contadores

Associados para a consecugSo da tarefa utilizou-se da conta corrente da

S.A. (Viag6o A6rea Rio-Grandense) no Banco do Brasil no 106430-4 na

ag6ncia 1769-8. Os pagamentos foram efetuados por ordens de

pagamento ou transfer6ncia entre contas na propria instituig6o (BB). No

primeiro caso, as operag6es foram tarifadas de acordo com a tabela de

servigos do Banco do Brasil e do contrato entre as paftes, entSo vigentes.
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Neste resumo estamos apresentando o resultado financeiro das operag6es

executadas pelo antigo AJ, o custo financeiro das operag6es, os bloqueios judiciais

ocorridos e as devolug6es pelo insucesso nas transag6es ou caducidade das ordens

de pagamento sem saque.

- Saques da conta iudicial no 3800110569475:

Para o inicio dos pagamentos, o antigo AJ solicitou o levantamento de R$

61.132.314,96, dos recursos mantidos em conta judicial das Massas sob jurisdigdo

da 1a VEMP.

Ap6s o debito programado das ordens de pagamento e a ocorr6ncia de bloqueios, o

antigo AJ procedeu d devolug6o d conta judicial e novo levantamento para

pagamento de novas ordens.

Assim, para as operag6es de pagamento do rateio foram sacados pela Licks

Contadores Associados o montante liquido de R$ 57.157.515,35.

- Despesas financeiras do rateio:

As operag6es de pagamento do rateio tiveram custos financeiros pela cobranga de

taxas de emissio ou cancelamento das ordens de pagamento, transmissSo de TED

e de manutengdo da conta corrente.

29.05.2017 Levantamento de recursos da conta iudicial 61.132.314,96

29.05.2017 DevolugSo para

cadastramento das

a conta judicial, durante

ordens de pagamento. 17.034.981,75

0710712017 Levantamento de recursos da conta iudicial 13.060.182,14

Saques Liquidos 57.157.515,35
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No total as Massas despenderam R$ 313.774,89 para realizar o pagamento dos

credores atravds da conta corrente 106430-4.

- Bloqueios e arrestos iudiciais:

A conta corrente 106430-4, assim como as demais contas banc6rias das Massas,

est6 sujeita aos bloqueios determinados atrav6s do sistema BACENJUD. o fundo

depositado para pagamento do rateio sofreu diversos bloqueios e arrestos judiciais.

Neste periodo, foram bloqueados R$ 2.597.695,88 na conta, cuja ag6o imediata do

departamento Juridico das Massas conseguiu reaver parte. No entanto, foram

arrestados judicialmente para contas sob jurisdigdo de outras varas um total de R$

184.792,45 que n6o puderam ser recuperados no periodo.

- Ordens de paqamento emitidas:

O Administrador Licks cadastrou 8.349 ordens de pagamento e, concomitantemente,

cancelou 182. Desta forma, as ordens de pagamento efetivamente disponibilizadas

aos credores totalizaram R$ 54.353.104.32.

Emissio de Ordens de Pagamento 55.257.057,61

Ordens de Pagamento canceladas -903.953,29

Ordens de Pagamento aptas para 54.353.104,32

saque

- Ordens de paqamento vencidas:

As ordens de pagamento banc6rias emitidas pelo AJ Licks tiveram,

excepcionalmente, prazo para saque pelos credores de 90 dias, por6m em torno de

1.708 ordens n6o foram sacadas no prazo e um montante de R$ 5.767.287,37
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retornou em credito para a conta corrente 106430-4. Como as ordens foram emitidas

em vArios periodos os cr6ditos de retorno, ocorreram como abaixo:

- Transfer6ncias em devoluc6o para conta iudicial no 3800110569475:

Em 28 de junho de 2017, o administrador Licks Contadores Associados renunciou

ao seu encargo, por6m lhe foi determinada a conclusSo dos pagamentos pendentes.

Raz6o pela qual, o AJ Licks emitiu de ordens de pagamento at6 07 de julho de 2017.

A Nogueira e Braganga Advogados, nomeado e empossado como AJ em 12 de julho

de 2017, manteve acompanhamento da movimentagio financeira da conta, atrav6s

de extratos da instituigio banc6ria. A partir do dia 08 de julho, observou-se que

nenhuma ordem de pagamento foi emitida, por6m passou-se a verificar bloqueios

judiciais no saldo ainda disponivel.

Desta forma, cautelarmente, este Administrador, visando d preservag6o dos

interesses dos credores, procedeu ao recolhimento do saldo disponivel na conta

corrente para a conta judicial no 38001 10569475.

Quando do vencimento e cr6dito de retorno das ordens de pagamento n6o sacadas,

transferiu tamb6m estes saldos pan a conta judicial.

Assim, a movimentagSo de transfer6ncias da conta corrente 106430-4 para a conta

judicial no 3800110569475, teve o historico abaixo:
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- Ordens de pagamento sacadas:

Assim, temos que as Ordens de Pagamento efetivamente pagas aos credores

totalizaram o montante de R$ 48.585.816.95.

- Extrato de Movimento

A composigSo do movimento financeiro na conta 106430-4, no periodo de 29 de

maio a 11 de setembro de 2017 , foi o seguinte:

'.Meio..,..,.,,:
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- Resumo financeiro

Levantamento de Recursos na VEMP R$ 57,157.515.35

Ordens de Pagamento Sacadas R$ (48.585.816,95)

RecuperagSo dep6sito agSo trabalhista depositada na R$ 29.135,02

conta '106430-4

Despesas Financeiras R$ (313.774,89)

Arresto judicial para contas sob jurisdigSo de outras Varas R$ (184.792,45)

Devolugio recursos 1a VEMP R$ (8.102.266,08)

Saldo R$ 0,00

Destaque-se, por fim, que o atual Administrador Judicial apresentou a este D. Juizo,

para consideragSo, Plano de Agdo contendo medidas essenciais ao bom

funcionamento e administragSo das Massas, sendo certo que estio sendo

envidados os melhores esforgos para o alcance dos objetivos tragados. Dentre

algumas provid€ncias, destacamos: mediagdo nos incidentes em curso e nas varas

especializadas; marco temporal para consolidagdo do quadro de credores;

reestruturag6o das Massas, visando a redugao dos custos; retomada dos rateios;
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despacho juntos aos 6rg5os competentes para o processamento dos principais

incidentes relacionados ao processo falimentar.

Sendo estas as informag6es at6 o momento, coloco-me dr disposig6o para quai

esclarecimentos.

/4o nn

ePsi 0t Ctnc

oa6l 5. 1t
Administrador Judicial

oAB/RJ 109.339
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1.655.717: EMBARGOS DE
DECLARA9AO - APVAR -

ASSOCTA9AO DE PTLOTOS DA
VARIG.
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR IvIINISTRO RICARDO

VILLAS BOAS CUL,VAS, RELATOR DO RECURSO ESPECIAL N."

1.655.717-RJ - SUPERIOR TRiBUNAL DE JUSTTqA

Processo n, " 1,65 5,7 17- Rl

APVAR - ASSOCIAQAO DE PILOTOS DA VARIG, nos autos do

RECURSO ESPECIAL em epigtafe, que ir.rtetpuseram em Face de

LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, havendo tomado

conhecimento do ac6rdio que ncgou provimento ao recurso, e pot

nele vislumbrat ERRO MATERIAL e OBSCURIDADES, v€m

respeitosamente apresentat os presentes

na fotma do que prev6 os incisos I e III do artigo 1..022 do C6digo de

Processo Civil, pelos motivos de fato e de direito que passam a expor.

(e-STJ F|.4718)
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DA NECESSIDADE DE REGULARIZA9AO DO POLO PASSIVO

ADVOGApO pAS FALIDAS HOJE NOMEADO
ADMINI STRADOR JUDICIAL

Antes de se procedet ao julgamento do presente tecufso se espera seja

determinada a retificagio do polo passivo do recurso e a regularizagio

da tepresentagio p roce s su al.

Isto porque o Tnizo da fa16ncia, desde 10/07 /2017 nomeou como novo

adrninistradot judrcial das empresas o advogado do ex - admini s trador

judicial e, que tamb6m jd foi advogado das falidas, conforme consra

do andamento do processo e da decisio do MNL luizo de Direito da

1'. Yara^ Empresarial do Rio de Janeiro:

Data do expediente: L3/07 /20L7

(e-STJ F1.4719)

Data de Recebimento: to/07/20L7
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Data Despacho:
Folha do ato:
DescrigSo:

LOl07 /20L7
22652
Considerando a rentncia do
Administrador Judicial aDresentada em
28/06/2017 (fls.
22635122639)...acolho-a e, em
consequCncia, nomeio em su bstitu ie 5o
para exercer a fungSo de Administrador
Judicial nestes autos Nooueira &,,.

Doo"rento ele Orrco e-Pet no2626651 com assrnalLra ctiq tal
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Asslm, para evitar uma nulidade futura, antes mesmo do exame do

presente Recurso de Embargos de Declaragio, se requer seia

tetificado o polo passivo, intimando-se o novo adminisrrador judicial,

pot publicagio, eis que 6 advogado 16, constituido nos autos pelo

antetior adminjstrador judicial, para regularizar sua representagdo

processual.

(e-STJ F1.4720)
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Il03!4rt.
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Jxdiuial. lrrsa l} nl63r€ plenj'ha lndleofldo ?fe{js*6*nte os va!:rres qrra !.etende c;!:rrcr a tilrjlr de
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Fjrx $irrirnlic;r r rerftrn..ntir rio i$1t!Sn ,!drrr*r$lr*rl ar .JLdia:ki, rwrs tarmrd da pffiisrrlo :y'ilo arligq 2-tFjrx qirrirnlic;r r rerftrn..ntir rio i$1t!Sn ,!drrr*r$lr*rl ar JLdia:ki, rwrs tarmrd d
d, L*i n' 11 I C1103- DC se {GrcLr a.) LIP Apos, a'r {ade'e pa'3 f,|l,*prif ;ft{e
2?&31??,,151. yoltr,:lj,(t err iequi*a par* 6 Ce$plch* d,i6 te.r{iiss J}€n!:it nles
d, L*i n' 11 I C1103- DC se {GrcLr al) LIP Apos, a'r {ade'e pa'3 f,!,}}pnf ;ft{egralnsnro s !iBs.p:r.i; de {5..
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DO ERRO DE FATO NO ACORDAO EMBARGADO -

TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

SENTEN9A DE OUEBRA NA T/VTEGRA) - OBSCURIDADES

A decisio embargada - como de resto ocotte com todos os iulgados
prolatados pelo egftgio STJ - deu cotteta solu?io juridica ao

caso Dosto nos aulo s.

Nada obstante, e rogadas as devidas escusas aos ilusttes membros da

Tetceira Turma, identifica-se um erto de fato no julgado, cuja

explanagio € at6 mesn.ro singeia, nio exigindo senio umas poucas

linhas.

Detalha-se mais, sem qualquer tetgiversagio.

Conforme gtzado expressatnente no aresto, a sentenga declarat6ria

fal6ncia hi que ser intcsralmerrte publicada em Didrio Oficial

EDITAL pata conhecimento de terceiros.

Tal e ntendimento, como antes dito,6 escorteito, e restou infirn-rado

ranto na ementa quanto no corpo do voto do emiuente Reiatot, como

se reproduz a segu ir, r c s P e c t i v a m e n t e :

RECLIR.IO F.J'PECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PALENCIA. .IEI{TEI'JC-4 DECLAK4TORIA
D-4 FALENCIA. AGRAVO DE
1N"'TRUMENTO. TEIIMO INICIAL.
PUBLICACAO DA SENTENCA. RELAQAO DE
CREDORE.'. IN(CIO. PR-42O. HABILITAQOTIS
DE CREDITO E DIVERGENCIAS.

1. Cinge-te a controtirsia a deJinir o termo initial 1'tara
d c0ntagem do praTo de in/erpotigdo do agrato de

intlramtnlo conlra a rentenld que detreta a.fa/incia.

(e-STJ F1.4721)
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2. No caso de fal6ncia. a sentenga declarat6tia
6 publicada pot edital. isto i. na lntegta no
Diirio Oficial. No cato de a massa falida conportar,
a rentenf tambim teri publicada em.jornal ou reuista de

circu/apio regional ou nacio nal.

,1. Nas hipdteses em que a re/apdo de credores jd se

enconlrar n0r aut0!, i publicada j nlaftieTrle c0m a
rente (d dec/aratdria da fa/6ncia.
-1. A publicagdo da sentenga dd inicio ao ptazo
pata interposigdo de tecutso em confotmidade
com a rcgta geral do Cddigo de Ptocesso Civil.
No r'aso de a sentenla ter acompanhada d.a re/apdo de

credores, iniria-se, tanbdn, 0 pra<0 para apretentagio
das habilitagdes e diuerglncius, nos ternot do arligo 7o
daLei no 11./01/2005.

5. Recarso conherida em ,arte e, nessa parle, nd't
prouido.

VOTO

Ob.rerua-.re, inicitt/mente, que o artigo 100 da Lei no

1 1 .101 / 2005 dispde qae da decisdo qae detreta a

Jalincia t-abe agrauo, eflq/./dnt0 que da sentenga qae jalga
improcedentt o padido cabe apela9do. A lei, potdm.
ndo ttata nem do prazo, nem do tetmo inicial
para a interposigdo dos tecursos. aplicando-se.
diante dessa Iacuna. o C6digo de Ptocesso
Civil, no: lermos do afiigo 189 da Lei de Fa/6nt)at.

Segundo o

interposipdo

disposto no

da ta:

artigo 506 do CPC/ 197i, o pra<o para
de recurso, aplicriue/ a todot a.t caso.I 0

arligo 184 e sels purigrafo.r, .re rd contatlo tla

"I - da leitura da tentenpa em atdi6ncia;

II- da intimag2o is partes, qaando a

rentenfa ndo for proJerida en audi6ncia;

III - da pablicagio do disl>ositiro da

acorddo no ri rgd o o.ficia/".

A peculiaridade que otorre no caso da fal€ncia 6

que a sentenga 6 publicada no diitio oficial
em sua integta (por edital) e terri atompanhada,
qaando possiuel, da rela1io de credores.

Ettlarece Fabia Ulhoa Coe lho:

"(...)

Umu ueq juntudu a0s aat0s a re/agdo dot credoret
(elaborada pelo falido ou pelo administrador judicia/),
proridencia-te tna pablicagdo no Didrio O.ficia/. Alids,

Docurento elerdn co e.Pet 40 2626651 com assinarLra digrt8l
Sranat6'iq3l: oTAV O BIZERRA t{EVES.82244227715 Nosdt e C€nificado. '3178975376' 742351864tn21592270221414
oCarmbo de 

_enpo 
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se no mornento da publicageo da senteflga
declatat6tia id se encontta a telagdo nos autos,
ambas sdo publicadas simultaneamente por
edital. qrer diqer, na integra". (Conentdriot i Lti oo

de Fal|nciat e de Rectperapdo de Empresas. / 1 a ed. S do
Paalo: Editora Reuista dot Tribwnais., 2016, pdp. 85 -

grifoa-se)

Indubitivel, portanto, que 6 impetativa
sob fotma INTEGRAL e por EDITAL.

a publicagio da s entenga

'l-odavia, ao aptectat o contexto da causa, ainda no voto condutor. 6

tfircnado que esse edital, com a integra da sentenga, teria sido

publrcado no Diirio Oficial em 24.8.2070, conforme o seguinte

trecho:

"No caso dos autos, a sentenga foi ptofetida em
20.8.2010 e publicada no diitio oficial em
24.8.2010 (fl:. 20/ 25 e 4.490/4.491, e-STJ, ao que
tudo indica acompanhada da relagio de
ctedotes confeccionada na recupetagdo
iudicial." (os sab/inltadot sia nossot)

Todavia. isso nio cortesponde ao que consta efetivamente dos

autos e h6 nisso um ERRO DE FATO!

A sentenga efetivamente consta nas folhas 20 /25 e-STJ, mas nio foi
publicada na Integta em 24/8 /20t0, muito menos "acompanltada da

rclasdo de credores...", tanto que nas folhas 4491,, e-STJ esri 
^

tcprcrdugio do que foi efetivamente publicado no Diirio Oficial

naquela data, ou se ja:

(e-STJ F1.4723)

ul

E
E

=

6

N

E

G
'z

!]-

.!.
Oocumento eletronico e-Pet n" 2626651 com Essinatura digilal
Sianaldrio(a). OTAVfO BEZE RRA NEVES.82244227715 Nos€ri€ Certificado: 131789753761W74235164W2159227O221416
ldtarimbd de Terpo 982/4920058815 Data e Hora 06/10/2017 17 50 l lhs



STJ-Petigeo EbtrOnica (EDcl) 00524009/2017 recebida em OEl1012017 17:50:10

75+ ill

no mesmo sentido, no primeiro volume dos autos da

nas folhas 51 / 1,56 e-STJ, nas folhas 156 e-STJ, onde consta a

do que foi publicado no Diirio Oficial de 24/08/2010,:

(e-STJ F1.4724)

Tamb€m

fal€ncia,

certidio
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EsIado do Rio de Janeiro

Poder Judicilrio

-- t -tfi-.,

,fYA

P,ea,rs, qta'alr-la.ra,l0.tlt00t{,
i.it'6 JEffiijiil ii[i]Lft.lio, r.t"."e..o' . e"i'"'.. o' p'q' ror' ' a'q*

iEnnDio
C?niU.o . dou fl sJr a acriatga rbiro, d. n!' ,oi tinttidolsl p!-' o Oitio 

'lr ''l',ii!-'olro.r"" a" nf. Oj .,aU tu ii;E,dar. e 6. 
'D'€t2olo ' 

t6r !|tbrtdo ttr 2r'Ju2lro'
n*) toti.(tt zr6t2n d. cttitto: Atto 2 'n'Azl}lodotUE'
p'dl. e6or{t.r6,mr0.€.r9.(l0r - sr (Vu(lo AeFf/. FlGGRrr'tDENsE) E qJTRos l'.qltl..q4-t}
i*I*H- ijq^-c- tl tbian rojrgl ad'iiltrt' uctrs corr^'o(nEs 

^ssoc-hnosiil;"r .. ireia dP€ooo. pecr'becrsrrn.xor.es 12 froR : cQr'ors€No^Rr'er-l
;';;;; ft; il.;;^r'4,-;; oi v^F|o t^ - vt^cio 

^Err'A 
no cPtr'r{tciJs€ tro suL UNHAS

AtiEAs SA E NCnStsrE Uxf{AS IEF€AS Sr

-o
ilo d. ibn i.o. ?a d. .9o.1! d. ,.010.

k

Aersvo o," 00 | 9897-9.20 1 2.8. l 9.ffmo

''Iipo do Movimenla: Publlcado

Ddo ds pzblicaado: 24n6/2010

A& ttoJE, AS 12
LEr lt.t01/05, a F

suL LtNH,lS AERE!$ Yn E

Docum€nro e etrcnrco s Pet n" 2626651 com assT alJra digital
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Tamb€m para conferit, segue a imagem da pigina do Di6tio
Oficial do dia. 24 / 08/20L0, (copia na integra anexa, exttaida do

Diririo Oficial do RJ) onde consta o que foi publicado:

(e-STJ F1.4725)
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Exp€daente do dla: 20f Oaf 2OlO

Dissolug5o e LiquidagSo de Sociedade

Proc. O169573-OA.2OOa.a.19.OOO1 (2OOa.OO1.166954-2) -
DENISE FALCAO CARDOSO (Adv(s). Dr(3). OEFENSOR P0-BLTCO
(oAB,ril-ooooo?) x LMED1 EXPORTAqnO E TMPORTAGAO DE
ELETRO ELETRONICOS LTDA E OUTRO (Adv(s). Dr(a). ELISETE
RIBEIRO (OAB,/RJ-O824O7) Trata-se de a91o, pelo rito
ordindrio, proposta por DENISE FALCAO CARDOSO em Face de
LMED1 EXPORTACAO E IMPORTAgAO DE PRODUTOS
ELETROELETRONICOS LDTA e outro, objetivando a dissolugSo
da sociedade.Alega, em suma, gue ingressou na sociedade para
garantir o funcionamento da mesma, corn a promessa de ser
ressarcida posteriormente, mas que isso nunca ocorreu e que
nao h5 condlE6es de permanecer na sociedade, considerando a
ausCncaa da affectio societatis.A inicial veio instruida com os
documentos de fls. 07 /zz-DecisSo de fls. 24 deferindo a
gratuidade de justiga a parte autora.O r6u ofereceu contestag5o
irs fls. 50/53, n5o se opondo ao pedido de dissolugSo e
liquidaeSo da sociedade, A empresa rd nao Foi encontrada,
sendo citada na forma da lei por edltal es fis. 67/69, neo
havendo qualquer manifestagso.E o neur6nro. DEcIDo.A
mat€ria comporta julgamento antecipado, nos terrnos do artigo
33o, I, c6digo de Processo clvll. eis que envolve questao
unicamente de direito, qu

Fal€ncia de Ern presS raos, Socicd. Ernp resf rias,
Microerr|presas e Elrrpresas de Peq. Porte - Requerl'nento
proc. o26o447-16.2(lLO.8.19.OOO1 - S.A. (VIAEAO AEREA
RIO-GRANDENSE) E OUTRoS (Adv(s). Dr(a). WAGNER

(OAE/RJ-1O9734), Adrninistrador: LICKS
CONTADORES ASSoCIADOS LTDA Sentenga:...DEFIRO O
PEDIDO, PARA DECRETAR, HOJE, AS 12 HORAS, COM BASE NO
ART. 94, I-E III DA LEI 1.I.7OL/O5, A FALENCIA DE VARIG S/A -
VIAEAO AEREA RIO GR4NDENSE, RIO SUL LINHAS AEREAS S./A
E NORDESTE LINHAS AEREAS S/A...

Doclmenlo elelrdnim e-Pet no2626651 com assinalura d gatal

Sioi'iiirior-ai bievio eEzERRA NEVES 82244227715 Noserie Cerr l5cado 131789753761967823518u0921592274221416
ldCanmbo de Tempo. 9827,9200568- 5 Dala e '{o'a. ofl'020'7 17 50 1'1f s



sTJ-PetigSo Etetr6nica (EDct) 00524009/2017 recebida em 06/10/2017 17:50:10 (€-STJ F|.47261

lu

d,

o

t

t,

e

.9

'e
g

(!

as+ 98
Portanto, indubitivel na hip6tese que o que foi publicado no Dizirio

Oficial do dia 24/08/2010 foi, apenas e ti.o some nte, o dispositrvo da

sentenga, lnesmo asslm somente com o nome de quem seria o

advogado das falidas, embora nem conste procuragiio nos autos.

NAO houve publicagio da INTEGRA da senrenga, NAO houve

publicagao de EDTTAL e NAO houve publicagio de qualqucr relagio

de credotes, apenas o dispositivo da sentenga de quebra, ou a notfcia

da s en te nga.

Iissa simples "noticia" da decisio ni.o d6. ensejo i contagem de

qualquer pr^zo processual, mesmo que algu6m dela interponha

recursos, pois 6 da jurisptudAncia consolidada at6 mesmo do Excelso

Pret6rio q ue:

"... A jarispruddncia do Sufremo Tribunal Federa/ tem
advettido que a simples notfcia do iulgamento,
al6m de ndo dar inicio i f'luEncia do ptazo
recutsal. tamb€m ndo legitima a ptematuta
intetoosicdo de tecurso. bor absolatu {a/tu de

objeto, ainda q e sa cuide de rta/dria trimina/.
Precedente.r. (RLIC 104270 p.O) '

, 
E M E N T A: .KECURSO ESPECIAL'' INTERP)ST7 C)NTRA JULGAMENT7 DE TL,IRMA

DO SUPREMO TRIBL|NAL FEDERAL . MODALIDADE RECURSAL INEXISTENTE NO
Auaro Do srF - ERR) GRossEIRo - coNSEouENTE INA7LICABILIDADE Do
PRIN('|Prc DA FII,VGIBILIDADE RECL;RSAL - IMPL'GNA?AO RECTIRSAL PREMJITL,RA,
PORQUE DEDtiztDA EM DATA .4NTERIOR A nt TUAUC,AQAO DO ACORD,|O
CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO - LYTEMPORANEIDADE - RECURSO
SL,BSCR]TO POR ADVOCADO CUJA INSCNC,4O, NA O/18, ESTAVA SIJSPENSA - AIJSENCIA
DE CAPAC]DADE POSTULATORIA DO RECORRE,NTE -SUESTAO DE ORDEM QUE SE
RESOI,V\, NO SENTTDO DO NiO CONHECIMENTO DO RECURSO ]NTEMOSTO. - NdO SC

ret'ela admiss[vel, porque inetistente, "recurso especial" contra. julgamenlos emanados do
Supremo Tribunal Federal. Incid?ncia, na espdcie, do principio da legalidade ou da tipicidade dos
recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por lralar-se de erro grosseiro, do postulado daJungibilidade
recursal. Precedentes. Doutrina. - Sdo nulos de pleno direito os atos processuais, que, privalitos
de Advogado, venham a ser praticados por quem ndo dispde de capacidade poslulatdria, ossim
considerado aquele cuja inscriqdo na OAB se acha suspensa (Lei n" 8.906/94, art. 4", pardgrafo
nico). Precedentes. - O direito de peti7do qualiJica-se como prerrogativa de extragdo

constilucional assegurada d generalidade das pessoas pela ConstiluigAo da Rep blica (art. 5',
XXXIV, "a"). Trala-se de direito publico subjetivo de indole essencialmenle democrdlica. O
direito de peliqdo, conludo, nrio assegura, por si s6, a possibilidade de o interessado - que ndo
dispde de capacidade postulaliria - ingressar em jui:o, para, independentemente de Advogado,
Iiligar em nonte pr6prio ou como representanle de lerceiros, ressalvadas as exceqde.\ preistas em

lei. Precedentes. - A intempeslfuidade dos recursos tanlo pocle derivar de impugnaqdes premaluras
(que se antecipam it publicaqdo dos acdrddos) quanto resultar de oposigdes tardias (que se

Docum€nto €lelronico e Pet n" 2626651 corn ass nalura diqalal
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Assin-r, hi na decisio um

contririo do que oco rfeu,

sentenEa foi publicada nos

publica da na inregra, muito

TeTsf

ERRO DE FATO, ji que a.firmt, ao

que no diirio Oficial de 24/08/2070 a

moldes exigidos pela Lei, pois ali nem Foi

menos em forma de edital.
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Por mais atipico que possa parecer, na hip6tese, o edital contendo a

intcgta da fa16ncia, conforme a exigdncia legal expressa da Lei

11.101/05, para conhecimento de terceiros e inicio do ptazo de

iecurso, s6 foi efetivamente publicado ern 22 de margo dc 2012, ou

seja, quase DOIS ANOS depois da quebra.

E, nio 6 de se estranhar essa demora, pois o processo em si, como

apontado no recurso original de agravo, nasceu totalmente amorfo,

tanto que sequer se tem noticia de que tenham sido cumprido at€ hoje

quaisquer das tegras dos artigos 103 ou 104 da Lei 11.101 /05, i6 que

at6 hoie nenhum dos acionistas das massas falidas foi chamado

no processo, mesmo quafldo as falidas sio Sociedades Anonimas, uma

de capital aberto (ex-Varig S/A) e duas subsididrias de outra tamb6m

de capital aberto (VPTA S/A) e ^ rel^gAo de seus acionistas consta

dos cadastros da CVM

Aliis, nio s6 nio fotam chamados os acionistas, como a pr6pria

VPTA - Varig Participagio em Transportes A6teos S.A. (CNPJ

03.634.777 /0001-04) , permanece ativa n^ Receita Fedetal, como

nrostra consulta da data de hoje (06/10/2011):

regislram apds o decurso dos prazos recursais). Em qualquer das duas situaQdes (impugnagdo
prcmatura ou oposiqdo lsrdia), a conseq Ancia de ordem processual 6 uma s6: o ndo
conhecimento do recurso, por efeito de sua extempordnea interposiqdo. A jurisprud?ncia do
Supremo Tribunal Federal tem adverlido que a simples noticia do julgamento, al6m de ndo dar
inicio dflu€ncia do prazo recursal, tambim ndo legitima a prematura interposigAo de recurso, por
absolula Jitlta de objeto, ainda que se cuide de matiria criminal. P recedentes. (RHC 104270 QO,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/09/201l, ACORD4O
ELETRONICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 P(IBLIC 07-12-201I RTv. 101, n. 918, 2012, p.

685 -692)
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!r$gr$rpE* it lr|3(rqg6 € t sl{r:rf8{ c&rErrrni - ing!!r&}

gocnFrovrnle ds lnserig,So e de Siluagio C*dastral

Co:itribuilte.

Ctrdir3 os dado6 de ldennficaceo da P€ssd:t Juridica e, se trou€r Walquer {Svergencia- prcnirencie jrr}{o e
Rf8 a sua alualiz3{fo cadastrd.

w REPUBLICA FEDERATIVA DO SRASIL

CAOASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

coxpRovAr{TE DE.r.rrcRr_qao E oE srruAqAo lilii.ia*CAOASTRAL

€i.{Eb !E red{.,*
0r-63{_rr7joff | -.ff
XITRiz

3B2i+0,t6

srdlarto a.rrEorl'o

T1A*IG PARTSCFACO€S EIt T*AI|SPORI€S AEEEOS 3A
r1\rciJ€ ae rrraB|li{r

r{.!!4Aa m:6Ari,4t 6{ d'|ta,roc E 9{Ar,*6r tRs{€rp*
6L&2+{{l - HaldangE de tr|3litl!*6ri d:o-6.&@E
{,Jerco E nEsc@r: ca* xnfl&iri€r €ccidsirr, sEc!*adr*

cda€. EsEeF&rF ks1r*Ear*be
2|}"|-6 - 3ocn d.d. Ananid lb!.ta

R IT EE IiOVETERO SALA iIR ?

**O J*AB *s

Piqina:11!

€NrE FEB:r"rfirrl RErlPci{!'({i:i. tErn,

A]I\IA

Aprowdq pela InslruqSo I'tomlatva RFB no 1-634, de 06 d€ ffsio de !016.

EfiiitB6 nc dia 06118i?01t es 16:21:00 idala e horu de BrdsiliaJ

srrra4.uullo<a)^ru
z7tOaiItO5

!d. aA,i.,^{a €ircc*.
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Ou seja, nio 6 s6 a enorme demora da publicagio da sentenga de

quebra, na sua integra e por edital conforme determina expressamente

a Lei que constitui o fundamento para o provimento do agtavo de

instrumento na origem, mas sim uma s6rie de nulidades do ptocesso,

a1i apontadas e que, ccrtamente, irio levat i anulagio do ptocesso

desde seu inicio.
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A tempestividade do agravo de instrumento 6, apenas, uma quesrao

preliminar processual que serviu, indevidamente, para afastat o exame

de seu mdnto na Corte de origem, mas) na verdade, o recurso era e 6.

tempestivo, ji que a sentenga, na inte gra c cm fotma de edital, s6 foi

publicada uma vcz c, em 22.03.2012, como mostra a prova cabal do

fato, novamente via imagem Qpardall - integra das piginas do Diirio
Oficial ota an exas:

V6..s da Infancir, da Juventude e do tdoso V!r6s da Empre3ariait

Data de DisponibilizagSo: quarta-feira, 2l de margo
Data de Publicacio: quinta-felra,22 de tna

(e-sT

el25+
J Ft.47291

t2

:uizo oe DrREtro DA pRtMEtRA vaRA El.tpREsaRraL
DA COMARCA DA CAPITAL

Av, Almirant€ Ba?ro3o 139, 60 andat, C€ntro
Tea.l Frx. (Oxx) 21 3133-9733

Fal€ncaa de s/A (vrag^o afner nro GRANDEXSE), CNPJ
no 92.772.A2L/ ('('(,1-64, Rlo SUL LIIIIHAS AEREA:s S,/A.

CNPJ lro 33.746.9talOOO 1-33 E NOROESTE LIN}IAS
AEREAS S/A, cNpt no L1-259.22o f oooL-4g

Proc.33o no O260447-16.2|t1O.8. 19.OOOl

1f.101/2005. Lel de FalCnclas e Recuperag6es, na forma
abaixo: O Doutor Luiz Roberto Ayoub, Juiz de olreito da
Primeira Vara Empresarial da Comarca da CapltEl do EstEdo do
Rio de Janeirq, FAZ SABER .oc dle .' -...errta u
d€t€ conheclm€nto tlvcram quc, n. dat. d. 2oloal2oLo.
fol decretad. . frlencir de S,/A (VIA9AO AEREA RIO
GRANDENS_E), CNPJ no 92.772.AZL/OOO1-64, RIO SUL
LTNHAS AEREAS s/4" GNPJ no 33.t46,914,/ooo1-33 E
NORDESTE LTNTIAS AEREAS S/A, CNP' NO
r e tcc .an r.r.l.rr -
se lrequer Vrstos. VARIG S,/A - VIACAO AEREA RIO
cffiffiCfr-se. Rro sul lrtvxAs e€neas s/A E NoRDESTE
LlNHAS AeREAS S/A, representadas pelo Administrador Judicial,
que exerce, igualmente, a fun!5o de Gestor Judlclal, nos termos
do art. 65 da Lei 11.101/2OO5, requerem sua falen€la, ao
fundamento de que as empresas nEo possuem solvabiladade.
Informa que, em que pesem os esforgos efutuados durante o
periodo de recuperageo Judlcial, n5o foi alcangado ponto de
equilibrio economlco e financeiro e que as empresas operaram
sempre sob prejufzo. O Gestor Judicial acrescenta que n5o
vislumbra qualquer posslbllidade de se equlllbrar a situag5o
Datrimonial e financeiras das socledades, pelo que, confessa
fal€ncia. Acompanham a confissSo de fal€ncia relat6rio do
Gestor Judicial e anexos ate fls. 87. A fls. 88,/90, o Gestor
Judicial informa que a continuid.de dos servigos de riSdio
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Assim, somerite nesta data 6 que foi dado conhecimcnto aos tctceitos,

de modo formal e como ptcconizado na Lei, da sentenga de falAncia,

sendo este o termo inicial do Drazo oara o recurso contra a decisio

At6 mesmo porque, confotme assinalado rio pt6prio julgado

embatgado, a publicagio da sentenga de fal€ncia, pot meio de

EDITAL . n" iNTEGRA tem um obietivo:

"...Essa pre0ca?dlA0 com a prblicidade da sentenpa de

fa/dntia butca proteger o mercado, ot tretloret, bem como

terceiros qae tenham bsns na poste do falido."

E nisto teside a obscutidade da decisio: com todo o devido

respeito, a sucinta, enigm6tica e incompleta noticia da fal€ncia.
publicada por resumo nq Dizirio Oficial de 24l8,/2010 n5o deu

absolutamente nenhuma ptotegio ao metcado. aos credores e a

terceiros. o o ue somente veio a ser alcancado ulteriorfnente. em

22l3,/2012. quando finalmente se publicou o edital da quebta. na

integra, com a relagio dos citados credotes e contendo 
^

detetminag1o do prazo final pata as habilitagSes.

lsto srgnifica dizer- no caso concreto. que a interposicao do aqravo de

lnsffumento em 02/04/2012 (fl. 4 e-ST) devetia levat em

considetagio nlo a data de publicagio da decisio de 24/8/2010'

rnas sim a data de publicagio do edital com a sentenga de

quebra, em 22/3/2012, na exata fotma prevista no par|grafo rintco

do artigo 99 da Lei n." 1 1.101 /05, jA exaustivamente teptoduzido

nestes autos, tudo conforme pedido no limiar do agravo de

instrumento na ori.sem:

Docume1lo eletrontco e oel no 2626651 con assinatura digrlsl
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Ota, consoantc afitma

publicagio da sentenga

que de'u'e set contado o

Lei.

De igual modo, tamb6m

afirnagd.o de qu e:

'.,511 
3

o pr6prio julgado ora embargado, 6 dessa

de quebra, na sua INTEGRA e por EDITAL

pt^zo p^ta- o tecurso do artigo 100 da mesma

parece ter sido uma obscuridade da decisio a

t4
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".. Como :e obseraa, o requerirnento de pablitagdo de

editair ert margo de 2012 nZo tinha como obietivo
dat ciEncia da decretagio da fal€ncia q e, nsrra

Jase, jn haria sido objeto de diuersos rec rr0r, /endo se

iniciado a fa.re de arretadapio e alienagdo de a/itot, a/im
de ter tido paralitada grande parle das atiridades dat

falidas. Na tealidade. o obietivo dessa

ctedotes e detetminar o ptazo final pata as
habilitagdes..."

lsso, data uinia, tamb 6.m nio corresponde aos fatos da causa, at6

mesmo porque, o pr6prio edital publicado ndo foi com a finalidade

ort apontada, de complemefltar a telagdo de ctedotes e

determinar o ptazo final pata as habilitag1es..."

DI)I-BSCLAREC I MENTOS PREFACIAIS

Antes de adearrar no mritito do presente agravo de instrumento,
eeclarecem os agravantes que embora o seliu do terha interposto, no
ano de 2010, o egravo de instrum€nto n. 0045067-37.2010.8.19.0000,
o qu*l veio a ser iulgado, o fato 6 gue depois daquele recurso houve
interposigio dc embargos de dcclaragio coflrra a senren$a de quebra,
Por Outros ctedores, o que tolnou aquele intempestiyo.

Ni<r bastasse isto, somente agora, em 22.03,2072 6 que foi publicado
o ediral cdm e sentenga de quebra., nz f.otrna, prevista no pard.grafo
inico do attigo 100 da Lei 11.t01/05, cooforme cerrificado nas folhas
371 - v etso.

(lonsoante reza o Lrtigo 100 da mesma Lei, dessa publicagio 6 que
deve set contado o dec€ndio processual pate fins de inrerposigdo
deste agravo de insuumento, sendo, por isso, tempestivo, fi que
apresentado hoie, eos 02.04.2012 (segunda feira).

Doclmenlo eler6rrco e.Pet no2626651 con assrnalu e drg lal
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^s+1{Confottne o edital que foi publicado em 22.03.201 2, seu ob jetivo foi

sim o de noticiar a decretagio da fal0ncia, tanto que no edital consta,

de forma exp rc s sa quc:

(e-STJ F1.4732)
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Ademais, sequer constou

pols o edital publicado, na

da publicagio qualquer relagio de credores,

sua parte final. apenas menciona:

PODERJUDTC|IiO t,.

JUTZO DT DINET'O DA PRIIIEINA VARA EMPRiSARIAL DA
COMARCN DA CAPTTAL

Av, Almirante Barroso 139' 50 ander' Cantro
T.l./Fnr: (Oxr) Zt t15a-9733

FNI,ENCiA dE S/A (VTA9IO AEREA RIO GRANOENSE), CNPJ
no 92,772,a211OOO1-64, RIO SUL LINHAS aEREls S/ifA,

CIP, no 39.745.91a,i/OOOr-33 E NORDESTE LIHHAS
aiREAS 5lA, CNPJ nc 14.259,22Ol00O1-r9

pro(esionoO26O44t-16.2010,4-l9,O0Ol 
r/

L...-----'
FpITAL" no5 ierr*os do zrt. 99, par{'grafa ioitp, da Lei no

11.10112005, tei de Falgncla6 e Recuperogdes, na forma abaixo:
'O Doltor Lui? Rob€rto Ayslb, Jpiz de Direito da primeira VarB
€n:presarlal da Coma(a da Crpjtal d{, E$tado do Rio de Janeito,

Administrador tudicial, que €xerce, igualmerit, a fun95o d€
Cesto. .'udicial, nos tetmos do an' 65 da fel f1.101/2005,
re.querem sua talenqia. ao lLindamento de que as empresas nio

virem cu dele conheclmento

tr.riza ae Ureito 
_oe-ie 

cl6nlia Fessotl Curad9na oe t{dss-ts

i!r,Li- Cr.it* os credorct e cvenhtais !nt"tA:".1:^" ::
ii.-1" -itllliittq."" tcc€bldas nestc l!i'o ' 

j1Lb t-o

iiitiiitti"a.. 
-itialcial 

e't5o 'm P'Dct3so dr. anilbe'-E'
;.';;;'";;n,," ao .,nheomento da todos os lnter€ssados'

;;;il;; ;;. s'rbstllut! do Rcsponrdtel Pelo Exoedl€nte'.quc

;;-r;;;" t prni"nt* eo'1at que serd oubricado nd forma dr ler e

;;;; -"; 
luga. d€ (ostume. Esia )uizo tem sede na Av'

ll;;;,;';;;;; irg, oo unou'' centro Dado e passado ncsta

(idacle dq Rio d€ Janeiro. aos qunte dl's do mC5 de m'rgo do

:;;;;;; ;'u . doze Eu, Lu'iaoe Pinheito oriveira' sublrituta

oo"ni"uin.l*r p€io Expediente, rnatricula 01/2228?' digitei e o

lJu*.i* Gtt.j aui? Roberto Avdub - luiz d€ olrelto'

"RrGqAo DE cREDoREiillif$ffll'l^[?31,rJ," E rNIEGRA

Documenlo elelronr(o e.Pet n" 2626651 com assrn€tura diqilal
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7s+qs
'I'anto assim que, no Diirio Oficial nio foi publicada nenhuma relagio

de ctedores, apenas o nome de um ou dos credores de cada classe e a

informaglo de que a lista estaria acautelada em cart6rior como

novamerite se vd das folhas da oublicacio no Diirio Oficial:

(e-STJ F1.4733)
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Anoa - rr 135/2012 | D.t. de Disporrlbliz.fiio: quart.-teirn. 21 d€ m.rEo
€aderno v - Gdllal9 e demals lultk.a6€s IDatad€Pltbli(a(ioioHinla-f€i..,22defi.rco

Ad. 09, S ririro da l€i 11.1O1/OS Credito Ss Horlologac.oi ---

A EXO

RElAsio DE €REDoRES

CPFICNPI: 753.4:3.697104
Credof: AbelFemand€s Msur;o Filho
t{n€dri Real
Cred;to Hornologador RJ 87-{44,?9
S.Pservs l$molo9&Ja: RS 92.447,67

CPF/CNPI: 19?.?57.057/04
Credar: Abel Fernando O, O. A,vss

cridiio Homoldgedd: Rlt 569.ta
{e6e./a fiamoloqada: --
ard.ltto Po. goflloioq.q;ol

Reldq5o d€ Credors €bs5€ 1

{ord4te liahas Aerea5 SIA

CPFICNPJ: 651-4!9.+1 4/! 5
credori adan€r?-a Ba(alhau Polihuber
Mr€d3: Renl
fti4lto HDmoloqa'ja: Rt 15.690.44
ReseNa HDJ1.0ioi:da: R5 !2.8V I,94
Cridito P66 H+m€logi(;er ---

aFF/CN9J : 815.O5{.908/8 l
ljedor: Ad.lifi i Arc3njo 5intir*lli saniblie

&€d'to homolordd'r Rg 619,69
Rdserva Ho$lold?€di; --
Credit! Pds HErlrolotrgio: R$ 18,{97,15

CPFIC$PI: 827.!o:.805/68
Crado( ACiiana de 5o\.r:+ Santana

Ctradito tlcmolclEdr: R$ :6.9?3,16
Rer€rva ticmologEda: Rt 3.5?6,39
cr€d;to P& Homoloq aqSo | ---

ldesais crB,jor€s 
''B 

ii€la aeaoteladE ear caildrio)

(demiaa eredores n.liati iaautelidi €m c.rtdrio)

R€lagao da credor€i clag<6 2

5/A Via!:o Adrea Rio Grinders€ ey'o Rio Sul lrihar Adr€i6 5/A
e/ou *crdeere Uih:s Aereas s/A

CPF/CiIPJ; nic infornado
CrBdof; D€bis Air Finrnr,t USA ln(nrporation
E|}]presa: tlcrC€st€

Cr6ditc Homobgadci 1.303,890,11
aessaa tioBolca rda:

cPFlcttPl: n;o inf$nredo
credcai Debir Air 6€me usa 1,1€6$or:tion
Enpresar Rd] sul
Moedii Real
CrEdito Homologada i Rt 31?,5a5,37
ReseRn flon".r,,eqa4li:

Cre{tq: GATX aiprtal CorporatDn
Empr€€ar Rlo sul
f,4,o€dir Reil
rredito Horn.k'gal.r R$ 1.45{.724,26
ResErur Horaofa9ada: ---

i, {dai$iiE rr€dores rla l[6ta ia]utelade enr cirti.io]

Rc Sul L'nhas Adr€es 5/A

(PFlCl{FJi n:€ irfo{mato
fr?dorr ACaltrc An'irad€ d.s]bu.

cr{ditE HamoloqlCo: R! 3.995.t5
R€'erva HDmolo{tidi; ---
cr6-dlto P6s HcmolaBigSoi --.

L?FJCNPJ; 0:3,910.268/93
Credor: Adrna Gomrs 

'lr 
S- Sant3s

lqrdd,l: Re3l
cr{d;to Hofiologid(}: E$ 50.386,:9
Reserya Hcmolo+ada: 9J 41,055.111
C{ddito Ftu Ham,olEgnrSo: ---

cpF/crrrPj: ?4 7.235.434/54
f-JeCcr; A{iaranB Acarscrn€ F€rnaDC€€

ajiJto HoinoioqaCo: R9 1.50!,93
R€6€rvp Hcmoloqirjai Ri 12,SiS,ai3
frddita PDs Hln]rl.]pateo: --

R€lig3o ds tledores Classe 3

hlo.Ce€le L'nha6 Aireis !/A

CPFrCl,lPli 04,668,lg2,t$ro 1- 12
Credo.: Adual llBd Cons{ltcaa Empres3r€l €m lledsnd e
s€q'rranca de T.:belho Ltda,

Credito Homologada: ---
Reservr tlonotn!:d3; --
Cradita Pds Hor,ologe';oi Rj 1,03:,00

cPFlcNPr: 0?.7s3.20aloo01-30
aredo.: ACF CleafiAg & Br:s lLttu.

c.-ddito Hor.ologadBi RS 1.910,2.1
Reserva liamotc!ada: --
Cr€drtc Pds HonrologaE:o:'

CPF/CNFJ: :4.125.?M/On61 Da

fredor: Alams Engerhirt: 5/A

i {denrilg credores na isti sciutelada :.r'r cart6.ig}

5/A viilto A€re3 Rlo Grar.lese

tPFllN9l: O20.93!.s81<0
tr€Ccr: abdiss Flaubef Dris gnrras

Criditr H9r'rlntar,c.r Rt 35.lC8,ll
Resenra Hrmola?tCa: Rt 18.439.17
cr€ditts Pas }lamolaqr!:cr ---

c!61i.-io oli.i.l,6 rrib{al d. }Jrtkr dn E btlo Jo liot. r.ki.. - i:i k.rJd 11.al9llx}o6, -t, 4'. R6.b!io lrro€ i' ro/20.€.
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Assim, ptrmissa ainia, mas tamb6m hd ERRO DE FATO na afitmaqio

de que o edital publicado fosse pata o fim de complementar a tclagio

de ctedores, pois isso nio foi publicado, apenas a sentenfa falimentar

na integra e, com a finalidade de cutrrprit aqullo que expressamente

detetmina a Lei, ou seja, divulgar a sententa na integra'

(o-STJ F1.4734)
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arlo 4 - no tl5/2o12 | oatr dc OiryonitilizacSo: qr|.rh t€ir., 21 d€ mar(o
crdenro Y - tdit ii e d€m.ii publi-
Credit8 Homels!:dor ---
Reserrs tl6fi oloq:c: i ---
C.€dib Pds H.nolcai€io: Rt 126.653,79

(dEmais delores na l;sta a acnutelBde ern cend'rioJ

l(fis Bahia
€mpresi: !'lDrdeste
,4osda i Real
Crddrto CDfl€0rsal: R$ 31.662.7t

lcMs - oisrrko FsdeRl
Empre$r ,'lordeele

cf*dilo corauGali R3 6a?,o3

tdemEis..edDres na lista a€artetada €fr! €artd.io]

HAarLrracOEs €H a{AusE pELo aourrrtsrR DoR
]UDICIAI.

Origern: vE!4P
l{0r.e: ACE geeurado'a SIA

Rllo gul LiDhis Adf$' S,/A

cPF/r;t{PJ. a{.6A7.OA3/0 0O: -:5
c.edor: a uo*.ia 5/A Empr€G3 llr{n3llsti.i

Cr.-drts Hcmeloqndor R* a.4.{0,00
Ras€rra HornolctirtE i ---
€rddito Pd5 }li,r,olcar{5o r --
CPf/CNPJ: 04.668.39:/6001 -1:

fr4dito Hoftclctadc: '-
R€serva Homologats i ---
Crddito Pos Hoilolcqa<:o) lt 59:,20

cPF/cNPl: n:o ;nfcrmrro
€.edof : Ej{t€.lor Ap-roeoLu'y Cs.po.iaion
lvloe{t€j ge:l
Crddita Homcloqad,r: R* 8g/.1 75,09
Rese.va Hon1ologida : ---
Crndik Fca Xoriobqi{;a | -'-

Olbefi: VEI'IP
Rorn€i adgo Cados de CastrD Ca.;rci*
Var.: 194 WPorta AlEgre
Srtuaq*o: Em anltls€

l$a're: AdPmrr 1.1!nde' Olrm

grtu.€or em ar'i|s€

Cledori a€tiri, :'lEd Corsuhoria emFrasairi eft l4ediaina e Vari: Juiro de Oire'to ia 15t VC d6 For{n CerLalC{vel
SEFuran'3 ds Trab:'h€ Ltdl. Sit|'3fSoi em anilis€

{6ennis r.€dare' n.r list3 r.adlEladr en .:l1d.ia}
{dem.iis hab;lrtartes oa lista acar.relad. ern r;3rt&r+l

SIA \.r,nrtu A6rea Rt€ Grandellse

C?F/CRPI: 01.695-336/0001 a9
C.edof, 35 de Jllho T.afdpodes ttda.
Mor<t3: R€31
{red'to Ho clolrdo: RS {r.387,3S
RPsarya Homologadr: ---
€r€dito F6s HamoloE-!6o: '-
CPFlal$Pli 07,4+7,850/OC01 -41
atador: 30 P6€ F;lme3 rtda.

c.i<Jito liomclo9ado: R* !,31.7a1,04
Resefte HcmolotlCa: -
€.e.1;ts Pos Homol€sado :

CPFIClriPl: .t5.945. 37 I/OCOl -Og
C.edor: 3M io &?sil Ltds.

Creiito Hrnrolotrdg: R$ 1!.139,79
Reserva l{o.inolcgada: .--
€rdd;to P6s HomologaE5oj ---

{lerniG €redores nB list3 ia.a!.tejnda efi ldrt6rB)

lde2

2. Vara Empresartal

id:1294887

3' VARA EMPRESAR1AL EA COMARCA DA CAPITAL

,''A55A FAUOA D€ OMG €NGEI'IHARIA E AUTOIIOgAO

AVISO

ccm{rni{o gue se encontram em cart$io pira firc de
lFprgnat;c, n. PRACo ItsGAl, ci autc6 da H.oAIUIAGO DE

CRE9ITO: Pioaesso n! 0344731-20.2611.8.I9.0001- FAULO
cAaitE Ro F€LLIPE vALvERoE: R$ 7?-:03,00 (seteutd e do€
nl;l du?erto: e iras re;is). Rla d€ lEneio, L5 de rn:.go d€ 2012.
E'r, LrE felipe L. G TAJ-. dqaej. E eu. Fet.aadc li'leiI' Gose5i
E€.riv5o, o subsErev0.

3de:

id: 1295693

SEGUiIDA VARA EITPRESARIAL OA COMARf' OA CTP]I{L

eDt'IAl oE ctTA{,4o conr prazo de 30 {vinte diB6}, a aA[oL
ContERClO DE iiOVElS LmA, Cl'{Pl 3?.!a9.77alsocl-11; VERA

ilEll,lAil. CPF 614.739.808-89; ISAAC ASRlLkAliT, CPF

oo!,q48.137-87, na t6rma 3b;rrc;

A luita Dt DtREtru Dr.. HAR{IA cuNHA stlvA aRAilo

cReDrrog Ftscals

lcllls - Aah:a
Etrgresa: llord€Ete

Documento eletdnico e-Pet n0 2626651 @m assrnalura digrlal
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Tamb6m apenas pata tegistro, o dia 22/04/2012 foi uma quinta feira,

comegando o pr^zo de dez (10) dias na 6poca plra o agtavo no dia

23/04/201,2, que terminou no dia 0t/04/2012 (domingo),

ptottogando-sc pata o dia. 02/04/201,2, quando foi interposto cr

fccufso.

A confetencia das datas 6 tamb6m de singela verificagio no

calendirio, de sorte que a tempestividade do recurso na origem,

segundo z, pr6piz ementa e voto deste recurso, € INEQUiVOCA.

Donde se teafirma, uma iltima vez, o pleno acetto da decisao

guerreada sob o ponto de vista do direito, ao assinalat g.ue "a

pulticafao aa sent

Entretanto, e nisso vai a erronia f|tica do iulgado, tal sentenga.

con(emplando todo o escopo. os requisitos e os obietivos que

lhes sdo Dertinente e obtisatorios. ir luz da coniusacdo dos

attigos 99 e 100 d.a Lei n." ll.l0L/05. € aqwela de 22/3/2012. e

sornente aqttela de 22 / 3 / 20L2.

Nunca o simulacro de decrsio, telegrrifico e incompreensivel,

escondido em 3 (/ris) linha do Diirio Oficial de 24/8/2010, at6.

mesmo porque, em sendo uma determinagio legal expressa a

publicagdo do Edital contendo a integtt da sentenga de quebra, a sua

falta implica na violagio do devido processo legal. ptevisto no

attigo 5". incisos LIV e LV da CF, qual seria a hip6tese, ainda mais

em se tratando de norma ptocessual especifica do procedimento

falimentar e coqen te.

(e-STJ F1.4735)
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Desta sorte, restou integtalmente tespeitado o matco inicial para

a interposigSo de agtavo de insttumento contra a decretagdo de

faldncia, a contar da data de publicagSo do edital de sentenga,

consubstanciando o ato de aperfeigoamento do infcio do processo

falimentat, resultando assim impositivo o reconhecimento da

tempestividade da pega tecursal na origem, a qual deve ser

devolvida p^tl a corte de origem, de modo a que seja apreciado

seu m6tito, a teor dos artigos 99, parigrafo inico, e 100, ambos

da Lei n." ll.l0l/05, tudo como decorr€ncia, naturalmente, da

tesolug1o do ERRO DE FATO e das OBSCURIDADES aqui

telatadas, com fulcro no inciso I do attigo 1.022 do C6digo de

Processo Civil.

DA CONCLUSAO

Concetta maxima tenia dos insignes Ministros e N,Iinistras componentes

da egr6.gia Terceira Turma do STJ, houve erro de fato na decis6o, al6m

do que, os pontos previamente discutidos restaram obscuros no

ac6tddo vergastado, tazdo pela qual se interp6e este recurso de

embargos de declaragio, plenamente amparado pela regra do artigo

1.022, inciso I e III, do Codigo de Processo Civil.

Antes da apreciagd,o, se requer, como apontado no pteimbulo, que

seja retificado o polo passivcr, substituindo-se o nome do ex-

administrador judicial pelo novel, que 6 Nogueira e Btaganga

Advogados, na pessoa do advogado Wagner BrtganEa (OAB/RJ

1,09734), que deveri ser intimado para tegulatizar a s.ua rePresentaEAo

Drocessual. evitando assim futura nulidade.

(e-STJ F1.4735)
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Nestes termos, pedem

Do Rio de Janeiro pzta Brzsilia.,

Otiuio Beq.erra Neaes
oAB/RJ 5e.70e

(e-STJ F1.4737)
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deferimen to.

5 de outubto de 2011 .

Joti Crescincio da Costa .l anior
oAB/RJ 58.10i

25+f 7
Al6m disso, OS EMBARGANTES REOUEREM OUE O RECURSO

SEJA CONHECIDO E PROVIDO, de modo a corrigir o etro de

fato e suptitnir, em definitivo, as obscutidades desstitas, para que seja

reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento na origem

tendo em vista a contagem do ptazo tecursal, em caso de fal€ncia, a

pattir da publicagio do edital com a integta da scntenga de quebre,

conformc expressamente previsto no paragrafo tinico do attigo 99 da

Lci n. " 11.101. / 05.

Sucessivamente, por se tratar de mat6rias de ordem pirblica, como no

agravo original foram apontadas nulidades de todo o processo

falimentar na otigem, por ausAncia de petigio inicial, por nao tet sido

a pega assinada pot advogado, por falta de cita,gi,o da parte requerida

(falidas) ou mesmo de pedido, se requer, por economia processual e,

sem que tal catactetize supressio de instincia - jn que at nulidades

podem ser proc/amadas em qualquer fase do proces:0 -que, ulna vez

reconhecida a tempestividade do 
^gravo 

de instrumento na origem, ao

inv6s de se determinat a baixa dos autos para" apteciaEio do m6rito,

que seia desde logo proclamada a nulidade "ab ouo " do feito em

tramite perante o juizo de primeira instdncia, restando assim

plenamente nula a decisio que dectetou a falAncia das empresas Varig,

Rio Sul e Notdeste, extinguindo-se consequentemente o processo

falimentar, com baixa na disttibuiqio, tudo corno de diteito e de

1US tlCa.

Por derradeiro, na forma prevista no artigo 1023, parAgrafo 3'' do

CPC, se requer, desde logo seja aberta vista i parte embarga.da pata

qllc se manifeste, em assim o desejando, por respeito aos direitos de

contradit6rio, ampla defesa e devido processo legal.

Docum€nto e elrbnrco e Pet n" 2626651 com ass nalu.a drgrlal
Slonateno{a) OTAVIO BEZERRA NEVES 822442277'15 N'Sdri6 Cedificado 131789753761 782351ffi49921592270221416
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EXMCI. 5R. MINI5TRO RICARDO VILTAS BOAS CUVEA _ RELATOR DO RECURSO ESPECIA

Ne 1..655.71"7 - 3s rURMA DO suptRt0e TRiSUf,,tAL 0E tUSTICA

ELI{IO BORGTS MALl{ElROg, nos autos do recurso especial em epigrafe, em qu€

e Reeorrente, sendo Recorrido LICKS CONTASOR€S ASSOCIADOS LTDA., e figurando tambdm

Recorrente A,pvar * Ass*ciagf,o de Pilptss da Varig, com iulcro no art. 1..0?2 do Cddigo de

Processc Civil, vem, respeitoramente, opor os pres€nte IMSARGOS OE DECLi\8ACAQ, a fim

de lanar csntradi$Es contida no juigado, pelo o que Fassa 6 expor.

-t-
TfMPISTIVIDADE

Como certificado aos autos irs fls. e-STJ 4.71f, a v. acdrd3o que negou

provimento ao r€curso especial em referencia foi publicado no D.,le. em 02.10.2017, Assim, o

prazo de 5 {cinco} dias uteis para oposig3o dos presentes embargos de declarag5o previsto nc

art. 1.0?3 do e6digo de Processo Civit iniciou-se em 03.10.2017, encerrando-se

hoje09.10.?01-7.

Logo, 6 tempestiva a presente rnanifestagao, eis que apresentada dentro do

praro legal.

flirL n{ Jafti$
llrr:r{1rl.i}fi{r-11^1iri}}:,r:irrirvr} 1fitri.: i:9F !.r:t.l:l 1}::} t'i.ltil+'rt. i:t, 1{!: ii :l lr!; i"ei;

5;d Pddl6

i:.t;tr':... )bt iNt.rtt,. ?,::1: . ; r,itt ..!nj:;.r:i : l i.i,;r:lj|a iitF {]ni.'r".:t li{ :lll,: !',,'ri:r liJ iri:i:;llLiG?SIi
Doqrmonto €letr6nico €-P€t n. 2629926 com e6sinalurft[rlgF,tt 6tnt-er
Signat6rio(a): ANNA cARoLINA RODRIGUES CAMPELLb DE FREITAS PENALEER 05287617739 Nos6ne cert lic€do: 159195987163707 11237974427au6204467092
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FA conTtAo:gAo rxtslrraff No JULGADo:

No que concerne i alegagdo de afronta ao art.99 da Lei ne 11.101/2005,

v. acordio embargado rltanteve a decisio da e" Tribunal o qao de que o agravg de instrumento

inter*ostO seria i nternpestivo:

"Verifica-se, ussim, que neffi semp{e a sentenga d pubticada junt*m€nte
com a relog6o de credores. Cam a publicagda da sentenga, inicia-ss o
praz* paro interposiSdo de recurso em canformidade com a regra geral

do C*digo de Processo Civil, Ns raso de s sr,fiterl{a ser acompanhade da
relasta de credares, inicia-se tsmbdm o prazo pars qpresefitagda das

habilitagdes e diverg€ncics, nas termss do artigo 7e ds Lei

ne u"1ou20a5.
tl

No coso dos autos, a sentenga foi praferido em 20.8,2O1.O e publicado no

diario oficial em 24.8.2070 {fts. 2#125 e 4.490/4.491, e-STJ}, ao que tudo
lndica ocampanltado ds relogda de credores canfeccianado no

recuperag5o iudicisl.
€.m murs* de 23.2A12, o administrader iudkial, destscando que oldm das

cr€ditos xleneudas no quodra ger*l de credares da recupero7da judiclal,

autrcs crdditos se submetem sa pro€esso de fal{ncia, requereu a

publicaEdo de relagdo de credares que fez juntor aas sutos, de acerda cam

o artiga 99, pardgrafa unica, do Lei np 11.7A1/2AA5, 'paro que pass6 ser

demarcado o praza final de entrega das habilitag5es so Administrfrdar
jadicisf {fl. 37, e-STl}, o gue fai deferido pelo Jaiza ds fal€ncia.

Coma se observa, o requerimento de publicn66o de editais em margo de

2072 n6o tinhs carna abjetivo dar ci€nds da dearetagdo d* fol€ncia qae,

nessa fase, ja hqvi* sid* abjeto de diversos recarsos, tendc se initiada a

fase de arrecadagfro e alienogdo de ativas, alEm de fer sido paralisada

grande parte das atividades das falidas. Na reslidade, a obietiva dessa

publicagdo era complementar a rslsgfiq de credares e deterrninar o prata

final para as habilitag5es

Tolvez par lsso s Cofie lacal tenha cansiderado quer fia €asa caficreto, a

publica€do da edital €ro ums Jormalidade 'atd mesmo dispensdvel'

{ft. a.a92, g-STJ}.

Doc{mento eletr6nico +Pet no2629926 com assinalure digital
Signa€rio(a) ANNA CAROLINA RODR GUES CAMPELLO DE FREITAS PENALBER:05287617739 Nos6ri6 C€rlincado: 15919598716370711237s74427aa162a4467092
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ruesse confexfo, n6o hn €amo afastar ct conctuslo da Tribunql de origem

ns sentida de que o agrave de instrunttnta interposta em 2012 com

objetivo de atacar 6 senten,s declaratoria de fotQncio publicada ern

2 8.8. 2OL0 d i nt ernpestivo ""

Como se ebserva do lrecho acima transcrito, o v. ac6rdSo embargade entendeu

que {to dia 24.08.2010 teria sido publicado edital com a integra da sentenga que decretou a

fat6*cia da Varig 5.A. - Viag*o A6,rea Rio Grandense, da Rio 5*l Linhas Adreas 5.A. e da

Nsrdeste Linhas Aereas S.A.

Note-se que o v. acdrdeo embargado reconhe{eu como indispensdvel a

publicagio da fntegra da sentenga por edital para inicio da contagem do prazo reeursal *

ressalvando apenas que paderia n6o estar acompanhada da lista de credores, in verbis:

"A petuliaridode que gcarre na cosrr do fal€ncio d que u sentenca d

publiqqds na didrio oficiol em s e serd

acomponhada, quando passivel, da relagda de credores" .

Salientou o v. acdrdSo que: "€sso preacupagdo com a publicidode da sentenga

tle folflncia bases prateger o mercada, os credares, bem como terceiros que tenham bens na

passe ds falido""

Contuda, csm todas as v6nias, no dia 24.08.2010, l$o foi publicado edital

rontendo a ir"rtegra da sentenga que decretou a fal€ncia das referidas empresas. Efetivamente,

ne$se dia, foi pui:licada apenas a nq-ligia da sentenca. Vejarnos:

(e-STJ F1.4745)
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irlesse sentido, is fls, e-SIJ 4.491, consta exatam€nte a mesma inforrnaqSo:

gxpadrantc do dr$, artlo*/ztt\o

Prarollrt$r, € thquldr{ag !!r lral.rdei|i!

Fre{" &r.6t6"3-nAJOO'.g,: t.4gCl {2o{t$,e0{,1*att3',-Al -
fitt\i5I. a aL(i.('r Cafirdjs(l lo<iu(cr, pr.o). ifFF$SOR PLlcr,\'LJ
aOA&,'tJ CO{rOO?r X lanr'D: 9XFOIT^\qAO i tLtF<}nYAq-A3 tlf
ei.6:rEQ ELa'rtdf,)nItts LTDA E OIJ?R{} (4Cal4) t.(+). Flisall!
Rrs€::Ro (OA9,rRj-+8;'4f.r?) traY,,!ia, rtre r];Eci p,iiic ri14
.r(t,1$r'$, prlno4tf ro. Baitlt$* intlJAt} {;Axt}wlic (}ft! f64+ d{t
r"iltpr qxn<)F1aeata 6 tF,rF(}Rt&e.a.o pF lrlrl)$r.,aos
PIF rA{}€L5T{6NrCOS rDa& * l,oiro1 abjoti?andr 5 drsslv<ri!
ds roci4.1.,rd e.^k ca. 6nr {qri6, qL,*:n$rr|s*o, .& rrrdieda{xe tdr]!
,l trrtrl/ $ flJncr4narn$rllc d€ ftcsn!,|" qrrm r tr.{}|r1er*l, d*:9*r
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Alid;, no dia 24.08,2010, foi pubticado apenas editai referente ao encerramento

da fal6ncia da empresa 5tlS Artesanatos Ltda'.
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A5 /06
Vale observar que as fls.20/25 conti$tem apenas na cdpia da sentenqa

prolatada - e n5o do respectivo edital,

Com efeito, o edital conlendo a integra da sentenEe de fatFncia e a relagia de

credores foi publicado apenas em 22"03.2012

oatr de Fi*panibilie*q5o: qsaita*t€ha, 2t d€ rg|argo
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Portant6, sornente e''n 22.03.2012 6 que foi dado conhecimentc a terceiras da

decretat?o de quebra da Varig 5.A. - Via63o A€rea Rio Grandense, da Rio Sul Linhas Adreas

S,A. e da NordeEte Linhas,q*reas 5.4..

Assirn, a contradigao do v. acorddo, csrn todas 85 v€niasr reside no ponts em

qu*, a0 mesmo tempo em que afirma que o prazo para interp*sigfro de recurgo previsto no
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"5go+&rt. 100 da Lei ne 11.10112005 ,inicia-se apenas com a publicagio da integra da sentenga

declarat6ria da quebra por editai; aceita csmo rnarco inicial a p*blicagEo de simples extrato

de sentenga da qr,.tebra das referidas ernpresas no Di6rio Oficial'

,lv-
CONCLUSAO

Pelas rae6es acirna aduzidas, requer o Embargante sejam acolhidcs

presentes embargos de declarag5o, para que seja sanada a contradiE6o acima apontada.

Terrnos em que/

Pede Deierirnento.

Rio de janeiro para 8rasflia,r69 de outubro de 2017.

ns 114.095
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RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADOS

RECORRENTE
ADVOGADOS

RtrCORRIDO
ADVOGADOS

TsAo 1
RECURSO ESPECIAL N" 1.655.717 - RJ (2013 /OO252O3-71

MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
ELNIO BORGES MALHEIROS
LtrONARDO LOBO DE ALMEIDA - RJO72923
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER . RJl14095
APVAR ASSOCIAQAO DE PILOTOS DA VARIG
JOStr CRtrSCtrNCIO DA COSTA JUNIOR - RJO684O3
VANESSA VIEIRA LACERDA - DFOI,5772
OTAVIO BEZERRA NEVES - RJO597O9
LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
RITA MARIA DA Cq,NCEIQAO MIRANDA - RJ052634
WAGNER BRAG - RJ109734

RNANDES - RJ109339RAero NocuEr

RSO IA. SENTENCA
CLARAT ENTO. TERMO

NICIAL. E CREDORES.
ICIO. P NCIAS.
Cinge- se a

de inte
a fal€ncia.
so de fal6 por edital, isto

e, na
senten
regional ou nacional.

semqu
licada iuntament

4. icagAo
em co
a sentenQa
prazo pafa
artigo 7' da
5. Recurso

egra no Di

ser acompan
apre sentageo

terposieao
sso Civil.

credores, 1nlcIa-se,
diverg€ncias, nos

a contagem do
a sentenQa que

comportar, a
de circulagdo

trar nos autos, C

de recurso
No caso de
tamb6m, o
termos do

relagd.o de
habilitag6es e

ti,tlllili;;7;11';1]1;l;lt;

2013/0025203-7

Lei n" 11.101/
conhecido em parte nessa parte, n6o provido.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos, em que sao partes as acima indicadas,
decide a Terceira Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e,

nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Marco Aurdlio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de
Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasilia (DF), 21 de setembro de 2O17(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
Relator

VBC 05

RAsp 1655717 l;,,1,t,,1:i1r1..6i

Documenlo

L. FALE
E INSTR

E DIVER

ento con

e public
a massa

sJa se en
ga declarat6ria da

ADAF
LICAQAO

HABILIT

. AGRAV
ENTENQA.
DE CREDI
efinir o

de ins

nga declara
. No caso

cada em j

Oocumento eletr6nico VOA17481758 assinado eletton camente nos termos do Ari l'52 inciso | | da Lei 11 419,2006
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RECURSO ESPECIAL N" 1.655.717 - RJ (2013|OO2S2O3-71

RELATORIO

o ExMo. sR. MINISTRO RICARDO VILLAS BoAS CUEVA lRetator|:
Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIACAO DE PILOTOS DA VARIG -

APVAR e ELNIO BORGES MALHEIROS, com fundamento na alinea "a'' do permissivo

constitucional, contra acorddo do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro assim

ementado:

"Agrauo Inominado preuts 557 do C.P.C. Embargos de declaraQdo que
teue seu seguim ]VSE YAR/G. RlO
SUL S/A. R. Sentenga

/ 2 01 0, enquanto
Agrauantes, com

Instntmental,
hcaqeLo do Edital

nfundir o termo
o data da ciEncia

da R. formalidade do
p
III - Noto , incrso I do CPC.

decretando a
a sua publicagdo.

orme desct'Lto na

fundamen
Int

;:,:4;tl,{l?:,:,t:,

Documenlo

(e.STJ F1.47081

IV - Nao
manejado
preclusa.
V - Aus€ncia de qualquer omissdo, obscuidqde e/ou contradigdo no V.

Ac6rddo, para justificar a interposiqdo de Embargos Declarat6ios.
Impossibilidade de prequestionamento em via de Embargos de Declaragdo.
Euidentemente inconformismo do Embargante com a soluQao dada pelo
Colegiado, que deue ser enfrentada em sede pr6pria. Impertin€ncia dos
Embargos autoriza a aplicagao do art. 557 do CPC c.c art. 31, inciso WI do
Regimento Interno deste Tibunal. Tese supra E a mesma do V. Aresto
proferido pelo C. Orgao Especial deste Tribunal, apreciando Agrauo do $ 1" do
art. 557 do Digesto Processual, interposto no Mandado de SeguranEa n"
425/00. Negado prouimento" (e-STJ fls. 4.53O/4.531).

Nas raz6es do especial, os recorrentes apontam negativa de vig€ncia dos

seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) artigos 458 e 535 do C6digo de Processo Civil de 1973 - houve negativa

obstante, tema
pelo Segundo E

foi objeto de outro Recurso Instrumental
e, ao qual foi negado seguimento. Mat€ria

l',111:;i',;;it,:,,,:rt,::!,irt

2013/00252u3-7

VBC 05

REsp 1655?l7

ado em 24/
02/ 04/ 20

ao se pod

10 (dez) dias s

ecorfent timadas

'po de eli
rqueo

tocolada
intempesti

prosperaf.
mo tnlcto

publicagdo

Documento eletronico vDA17481756 assinado eletlon camenle nos termos do Ad.1o 520 inciso | | da Lei 11.41912006

Sion ar o{a}. MINISIRO Ricardo vrlas Bdas Cuova Asgnado em: 20rc9/20 | 7 165509
add oo de C;nrole do Docum€nto: B4f E4281 .Ar6C 42 32-8707-E8t42 t06A8O0
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(e€TJ Fl.a709)

de prestaQeo jurisdicional ao deixar o Tribunal

asoectos relevantes da demanda, suscitados nos

de origem de se manifestar acerca

embargos de declaragAo, e

nas o segundo

de acionista da

o foi convocado

uanto ao estado

somente com a

de instrumento nesse

de

(ii) artigo 99 da Lei n' I 1. 101/2005 - o termo inicial para a contagem do

prazo do agravo interposto contra a sentenga de quebra 6 a data de publicagAo do edital.

Ressaltam os recorrentes que a publicagd.o de editais ndo pode ser

considerada mero formalismo. Trata-se, segundo alegam, do momento em que a faldncia

se aperfeigoa.

Aduzem,

prevalecer a f ltima.

Esclarec

aoemals. oue na ip6teses em que hd dupla publicagdo, deve

foi interposto

agravo de ins ento eiros, o qual foi

outros credores.julgado extemporAneo,

Como ndo houve enfren nto ndo se pode

falar em prec

requerente.

VBC 05

REsp 1655717

Alem

Afirm ainda,

Varig S.A. e contro da Rio Sul

para qualquer geral das

falimentar esmas, sendo ci

publicaqdo do

momento.

:' . : ::i,:"11'a.l : : 
:: 

: :':. ti
2011/0025203-?

Salientam que a Lei de F

para a interposigAo do agravo.

€ omissa no ponto. nd.o tratando do prazo

Tecem, por fim, diversas consideragdes acerca do processo de recuperaeao

judicial e da posterior convolaqd.o em faldncia.

NAo foram apresentadas contrarrazdes (f1.4.583, e-STJ).

Os autos foram reautuados como recurso especial por forga do provimento

do AREsp n" 297.603/RJ.

E O relatorlo.

uele mo

Nordest

a oposl

ento das

bargos de

suscitad

sse preclu

recorrent

€reas S.A. e

Doclmento e etrdnico VDAT7481756 assinado elelronrcamenle nos lermos do An 10 52'inciso lll da Le 11 4192006
S onadrjota) lll\lsIaO Rrcado V as 86as CLeva Assinaooem:28/09P0'71655:09
cdoroo oe iontrote oo Docum€10: 84f f 4281-AF6C4232-8707-EaE42EMA8oa
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RECURSO ESPECIAL N" I.655.717 RJ {2O13lOO2s2o3-71

voTo

o ExMo. sR. MINISTRO RICARDO VILLAS BoAS CUEVA lRelator): A

irresignagAo nao merece prosperar.

Cinge-se a controv6rsia a definir o termo inicial para a contagem do prazo

de interposigdo do agravo de instrumento contra a sentenga que decreta a fa16ncia.

declaragdo

suscitadas,

1. A violagdo dos artlgos 458 e 535, II, do C6dlgo de Processo Clvll de

de

ali

L973 - alegagio de defeito na prestag ional

Afirmam embargos

mat6rias

de

AS

tocante a

apresentaram recorrentes

suposta violagS.o.

prestaQao Jurlsctlclo sem, con

contradicdo ou obscu de e como

julgado.

incid€ncia da Sumula n" 284/STF.

{,;;;:,1,11,1',,11,,ii11,11

20ll/0025203-?

Documento eter6nico vDA17481756 assinado eletronicamente nos termos doAd 1"-!2o inciso lldaLei11.4192006
Sioiriiariotar VINISTRO Ricardo vrlas Boas Cuova Assrnado en ?atW!?A17 $:55:09
Cdoico Oe Cbntrote Oo Oo.umelo 848F4281 AE6C1232-8707.E8f42E06A800

De

1.1O1/2OO5

lnstrumento

CPC/ 1973, nao

que amparam a

cia de defeito na

siste a omissdo,

o deslinde do

no ponto, atrai a

o termo lnlclal da

contfa decisSo que

2. A vlolagdo do artigo 9 Lei no 1

contagem

decreta a

do prazo para lnterposigio de agravo de

fal€ncia

Colhe-se dos autos que a fal€ncia da VARIG S.A. - Viagdo A6rea Rio

Grandense, da Rio Sul Linhas Aereas S.A. e da Nordeste Linhas Aereas S.A. foi

decretada no dia 20.8.2010 (f1s. 20 125, e-STJ), sendo a sentenQa publicada em

24.8.2OrO f7. 4.49r, e-STJ).

Em 2.4.2012 foi publicado o edital de que trata o artigo 99, pardgrafo inico,

da Lei n" 11.101/2005, contendo a integra da sentenga e a relagao de credores (fls.

40143, e-STJ). Contra essa decisAo, os recorrentes interpuseram agravo de

instrumento, impugnando a sentenqa que decretou a quebra das sociedades

VBC 05

REsp 165571? i::,L'ri,;1.:'t',t1'.',:

Docur]rento

bram enfrentadas toda

dos arts. 458 e 535

obj etividade,riiquais os fat

s gen6ricas sobre a exis

precisamedte em que

est6es serianil reievantes

negativa d

egada in
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5r.,gurrlor. I":Ii'+.arz*I a* 3 a**tiuz. ),s8|j
empresarlas.

O Tribunal de Justiga do Estado do Rio de Janeiro juigou o recurso

intempestivo, destacando-se do ac6rddo os seguintes fundamentos:

'(...)
Ocorre que nao se pode confundir o termo inicial do prazo

reanrsal, tendo como inicio da sua Jlu€ncia <t dota da ciEncia da R. Decisd.o,

afigurando-se a publicagdo do Edital como formalidade do procedimento

falimentar que, embora destinada d publicidade do ato, in casu, dada a
importdncia das Empresas ora Falidas, sena, at€ mesmo, dispensauel em
razdo da notoriedade dos ntecimentos, aplicando-se, analogicamente, o

artigo 334, inciso I, da Lei
De fato, o Instntmental objetivando impugnar a R.

SentenEa dias seguintes d
nicando, nos 03

retrataqdo.
Agrauante

Insttumento
dos termos

e-STJ).

Insist a interposig6o

do agravo de 1ns Iicagdo do edital

contendo a co, da Lei n"

1 1.101/200s,

rt. 99. a falEncia do deuedor, dentre
outras determinaQdes:

I - conterd a ese do pedido, a identificagao do falido e os
nomes dos que forem a esse tempo seus administradores;

II - fixara o termo legal da fal€ncia, sem poder retrotrai-lo por
mais de 90 (nouenta) dias contados do pedido de fal€ncia, do pedido de
recuperaedo judicial ou do 1" (pimeiro) protesto por falta de pagamento,
excluindo-se, para esta finalidade, os proteslos que tenham sido cancelados;

III - ordenara ao falido que apresente, no prazo md.ximo de 5
(cinco) dias, relapd.o nominal dos credores, indicando enderego, importdncia,
natureza e classirtcaQao dos respectiuos cr€ditos, se esta jd ndo se encontrar
nos dutos, sob pena de desobedi€ncia;

IV - explicitard o prazo para as habilitaqdes de crddito'
obseruqdo o disposto no $ 1o do art. 7o desta Lei;

V ordenara a suspensAo de todas as aqdes ou execue6es

contra o falido, ressaluadas as hip1teses previstas nos $$ 1" e 2" do ari- 6"
desta Lei;

VI - proibird a prdtica de qualquer ato de disposiqd-o ou oneraqdo

de bens do falido, submetendo-os preliminarmente d' autoizagdo judicial e do

Comit€, se houuer, ressaluados os bens cuja uenda fapa parte das atiuidades

ja
n"
da

t:,;;',i1iii',;:,.;;'luri1tg
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disposto na alinea a do in do caput do art. 35 desta Lei;
X - determ expedigdo de oficios aos drgdos e repartigdes

piblicas e outras entl ta,de bens e direitos
do fa

da co

IX - nomeard.

fungoes na forma do inciso
o administrador judicial, que desempenhard suas
III do caput do art. 22 desta Lei sem prejuizo do

judicial
prouis6ia das

Iacraqao dos
1O9 desta

con e, a conuocagdo
ituigd.o de i.t€ de Credores,

ComitE ntuolmente em
decr da fal€ncia;

do Mini Ptlblico e a
os os Estados eederal e d
ra que tomem

apu cagdo de edital
ue decreta a fa e a relagdo de

o artigo 100 da Lei no 11.f01/2005 disp6e

agravo, enquanto que da sentenga que julga

prazo para interposigdo de recurso,

e seus pard.grafos, serd contado da

ndo for profeida

6rgao oficial" .

dades
stabe

assembl
ainda

fu namento na
xil-

comun por cart
em que o

conhecim da fal€ncia|
rd,grafo

a integra

Observa-se. inicialmente.

oue da decisdo oue decreta a falencia

Segundo o artigo 506 do CPCI1973, o

aplic6.vel a todos os casos o disposto no artigo 184

data:

r-.

o

improcedente o pedido cabe apelaqdo. A lei, por€m, nao trata nem do prazo, nem do

termo inicial para a interposigdo dos recursos, aplicando-se, diante dessa lacuna, o

Codigo de Processo Civil, nos termos do artigo 189 da Lei de Falencias.

''I - da leitura da sentenga em audiEncia;
II- da intimaEdo ds partes, quando a sentenea

em audi€ncia;
III - da publicagdo do dispositiuo do ac6rddo no

{;11?|i:a::::l'li:i;ittr
20t3/0025203-7
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!1' . it rl,:,.tr::, t;!:
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758q4
normais do deuedor se autorizada a continuacdo prouis6ia nos termos do
inciso XI do caput deste artigo;

VII - determinard as dilig€ncias necessdrias para saluaguardar
os inferesses das partes envoluidas, podendo ordenar a prisao preuentiua do
falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em
prouas da prdtica de cime defi.nido nesta Lei;

WII - ordenara ao Registro Piblico de Empresas que proceda d
anotagAo da falEncia no registro do deuedor, para que conste a expressdo
'Falido', a data da decretagdo do fal€ncia e a inabilitagdo de que trata o art.
102 desta Lei:

Oocumento elelr6nico VDA17481756 assinado eleton camefts nos t€mos do Ar'1.1' 52" inciso lll da Le 11 4192m6
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a verificag6o

a sentenga

declaratoria

ENTE NO PRAZO
RES. Essa

e closslflcagd.o
ao processo de
se encontrar nos

incidental a
resentagdo, sem

Fae. 37).

No caso da fal€ncia de des empresd.rias, o prazo de 5 (cinco)

comodias para o fornecimento da relagAo

destaca Gladston Mamede:

credores se mostra bastante exiguo,

'(...)
Em algumas empresas, designadamente por seu porte, a

confecAdo de uma relagdo nominal de credores, indicando endetego,
importdncia, natureza e classificagdo dos respectiuos credftos, em apenas
cinco dias, pode ser impossiuel ou, no minimo, improuduel, inuidvel''. (Falencia
e RecuperagS.o de Empresas. 6" ed. 56o Paulo: Editora Atlas, pdg.274l

Verifica-se, assim, que nem sempre a sentenqa e publicada juntamente

com a relagao de credores. com a publicagao da sentenga, inicia-se o prazo para

interposiqdo de recurso em conformidade com a regra geral do C6digo de Processo Civil.

No caso de a sentenea ser acompanhada da relagdo de credores, inicia-se tambem o

prazo para apresentagd.o das habilitagdes e diverg€ncias, nos termos do artigo 7" da Lei

dos cr€ditos

VBC 05

REsp 1655717 f;ljii:itiii:::ilttil:i:a
2013/0025203-7
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A peculiaridade que ocorre no caso da fal€ncia e que a sentenQa 6

publicada no di6rio oficial em sua integra (por edital) e sera acompanhada, quando

possivel, da relagAo de credores.

Esclarece F6bio Ulhoa Coelho:

" (... )
Uma uez juntada aos autos a relagd.o dos credores (elaborada

pelo falido ou pelo administrador judi.cial), prouidencia-se sua publicaQao no
Didio Oficial. Alids, se no momento da publlcagd.o da sentenga
declarat6rla Jd se encontra a relagdo nos autos, ambas sd.o
publlcadas slmultan por edital, quer dlzer, nd integrd".
(Coment6.rios d. Lei no de cias e de Recuperagio de Empresas. 11" ed.
Sdo Paulo: trditora R :.grifou-se)

posito de a

fal6ncia,

O DE CIN

rdata ou recuDer A pena para a

o, ao co os elem

ARA QUE O
QAO NO

rd para
e € indi
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n' i1.101/2005, que assim disp6e:

Art. 7o A uerificagdo dos crdditos sera reali-zada pelo
administrador judicial, com base nos liuros contdbeis e documentos
comerciais e fi.scais do deuedor e nos documentos que lhe forem apresentados
pelos credores, podendo contar com o aux io de profissionais ou empresas
especializadas.

$ 1" Publtcado o edltal preuisto no art. 52, $ 1o, ou no
pardgrafo inlco do art, 99 d,esta Lel, os credores terAo o prazo de 75
(qulnze) dias para apresentar do admlnistrador judicial sucrs
habllltag6es ou suas dluergdnclas quanto aos cridltos relacionados.

S 2' O administrador judicial, com base nrrs informagoes e
documentos colhidos na fo do caput e do I 1" deste artigo, fard publicar
edital contendo a relagdo res no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contado do fim do o local, o hordrio
eopr " desta Lei terCto
a relagao"

ntar o artigo 99,

par6.grafo ti

do da relagd.o de
credo . Como a relaqd.o

sera feita ap6s o
a entrega desta

de

8\6

final do
A publicidade da
a seguranga dos
dado ao mercado

pela a ser feita de forma
integral ou parcial,
concernentes numa

s6 a parte decis6ia e dispositiuos
gdo restitiva da expressdo 'contendo-se a

integra da decisdo' co inciso em comento. E de se lembror aue o
caput refere-se num sentido mais amplo d sentenqa que decretar a fal€ncia,
possibilitando a intelec1do de que o legislador diferencia decisdo de sentenea
como tambem pode ser uisto no art. 100 da LRF. Uma vez Pwbllcada d
relagdo de credores atraads de edltal, 6 aberto o Prdzo de qulnze dias
para as habilltagdes de crddito nos moldes do pardgrafo 7" do ar-t. 7"
da LRF". (ComentS.rios d Nova Lei de Recuperagao de Empresas e de
Fal€ncias. Newton De Lucca e Adalberto Simao Filho - coord. S5.o Paulo:

Quartier Latin, 2005 - grifou-se)

No caso de a massa falida comportar, a sentenqa tamb€m serd publicada

em jornal ou revista de circulaqdo regional ou nacional

Ademais, serdr realizada a intimagdo do Ministerio Priblico, o envio de

comunicagdo ds Fazendas Federal e dos Estados e Municipios em que a falida possuir

ou filia1 (art. 99, XIII, da LF), alem de ser comunicado o Registro Publico

n

estabelecimento
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no processo

(mdximo de
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de Empresas para as anotag6es cabiveis (art. 99, VIII, da LF).

Essa preocupagdo com a publicidade da sentenqa de fal€ncia busca

proteger o mercado, os credores, bem como terceiros que tenham bens na posse do

falido.

No caso dos autos, a sentenea foi proferida em 2O.8.2010 e publicada no

didrio oficial em 24.B.2OIO (f1s.20125 e 4.49O14.a9 1, e-STJ), ao que tudo indica

acompanhada da relagAo de credores confeccionada na recuperagao judicial.

Em margo de 2.3.2O12, o

creditos elencados no quadro geral de

nistrador judicial, destacando que al€m dos

res da recuperagdo judicial, outros cr€ditos

se submetem ao oro de credores que

fez juntar ao tos, d co, da Lei no

1l.l0l/2005, "para que habilitaqd es ao

Judicial" (f7. encra.

se s em marqo de

2Ol2 ndo tinha como objetivo

diversos

e, nessa fase, jd
havia sido objeto e arrecaoacao e

alienagao de ativos, des das falidas.

Na realidad o de credores e

determinar o final para as

Talvez oor 'iSSci a Co a consloeraoo que, no caso concreto, a

e-STJ).publicaqdo do edital era uma formalidad € mesmo dispensdvel" (f1. 4.492,

Nesse contexto, nao hA como afastar a conclusd.o do Tribunal de origem no

sentido de que o agravo de instrumento interposto em 2Ol2 com o objetivo de atacar a

sentenga declarat6ria da fal€ncia publicada em 24.8.2O10 € intempestivo.

Ante o exposto, conhego parcialmente do recurso especial e, nessa parte,

nego-lhe provimento.

li o voto.

fi'i:ilit1,i';,ti
Docu|nento
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

S.T.J
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N0mero Registro: 20131 0025203-7 PRocEsso ELETRON|co REsp 1.655.717 / RJ

Nimeros Origem: 004506737201 081 90000 19897922012 1 989792201281 90000
26044716201 081 90001

PAUTA: 1910912017 JULGADO: 21t09t2117

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS AS CUEVA

Presidente da Sess6o
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURELI

Subprocurador
Exmo. Sr. VAL

Bela. RIA AUXILI

RECORRE ELN
LEOADVOGADO
ANNA
- RJ11

ITAS PENALBER

RECORRENTE
ADVOGADOS

: APVAR
JOSE CRES

ANESSA VIE
AVIO B

RECORR LICKS C
ADVOGADO RIT

K
FABIO N DES - RJ109339

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Emoresas - judicial e Fal€ncia

Certifico que a egregia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epigrafe na

sessao realizada nesta data, proferiu a seguinte decisAo:

A Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e,

nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs, Ministros Marco Aurelio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy

Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

^ .. lii 2o13too252o3-7 - REsp 1655717
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Poder Judiciirio do Estado do Rio de Janeiro
Quarta Cimara Givel

APELAQAO CiVrr- n" 0035 805-84.20 I 5. 8. I 9.000 1

APTEI: MASSA FALIDA DE S.A. (Via96o A6rea Rio-Grandense)
APTE2: UNIAO FEDERAL
APDOS: OS MESMOS
RELATOR: DES. ANTONIO ILOiZIO BARROS BASTOS

APELAQAO CIVEL. REEXAME NECESSARIO.
AqAo ANULATdRTA. COMPETtNCTA Do
JULZO FALIMENTAR. INEPCIA RECURSAL.
VENDA DE IMoVEL E CLAUSUSLA
RESTRITIVA. PERCENTUAL DE
HONORARIOS ADVOCATICIOS.
1. .496o em que se buscou a anulagdo de decisdo

administrativa de reversdo do bem im6vel e

indeferimento da flexibilizagdo da cl6usula restritiva
que ensejou a citada revers6o. A demanda foi acolhida

e fixados 3olo sobre o valor da causa para o efeito de

honor6rios advocaticios de sucumbdncia.

2. O Juizo Falimentar 6 competente porque o caso ora

em exame envolve contrigSo do bem im6vel que estii

na posse da massa falida da Varig e foi arrecadado na

fal6ncia.

3. O recurso de apelag5o da 16, reprodugdo literal de

sua contestagdo, 6 inepto por violar a dialeticidade e,

com isso, nlo impugnar arazdo de decidir.

4. Em reexame do m€rito, conclui-se que a sentenqa

deve ser mantida, pois a aplicagio insensivel da letra

fria da cldusula restritiva pensada na d6cada de 1970

implica violagdo da funqio social dos contratos, at6

porque afrgura-se abusiva e onerosa diante da situagdo

de crise em qug se encontra a parte autora.

5. Em relagio i majoragio dos honordrios, a

Apelaqio Civel
n" 0035805-842015.8.19.0001

fls. 1/8
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do Estado do Rio de Janeiro
Civel

Poder Judici6rio
Quarta Cimara

importdncia da causa e o bom trabalho desenvolvido

pelos patronos da autora conduzem ao acolhimento do

patamar de 4o/o (art.85, $ 3', inc. IV, do CPC).

6. Dado provimento ao primeiro recurso (autora) e

nio conhecido o segundo recurso (16), mantida a

sentenga em reexame necessdrio, nos seus demais

teffnos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelagdo civel no.

0035805-84.2015.8.19.0001, no qual figuram como apelante MASSA FALIDA
DE S.A. (ViaEdo A6rea Rio-Grandense) e UNIAO FEDERAL, e apelados OS

MESMOS.

ACORDAM os integrantes desta QUARTA CAMARA CiVEL,

em sessio realizada nesta data e unanimidade de votos, em dar provimento ao

primeiro recurso, nf,o conhecer do segundo recurso I, em reexame necess6rio,

manter a sentenga em suas demais disposig6es, nos termos do voto do Sr.

Relator.

Relat6rio constante dos autos.

Passo ao Voto.

Ab initio, deve ser afirmada a compet€ncia do Juizo Falimentar'

De fato, em um primeiro olhar, quando o cotejo se d6 entre uma

aqdo falimentar e uma aESo outra, como no presente caso em que se buscou fosse

anulada decisio administrativa, a compet€ncia serd da Justiga Federal tendo em

vista a participagdo da Unido Federal.

Isso ficou bem claro no precedente colacionado pelo Parquet ds

fls.58 Iv.: "A compet6ncia para processar e jutgar aqio reivindicat6ria de bem Im6vel

Apelagio Civel
n! 0035805-E4.2015.8.19.0001

fls.2/8
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proposta pela Unido 6 da Justiga Federal, ainda que manejada contra massa falida
(art. 109, I, da CF/88)"r.

Ocorre que nesse mesmo precedente tamb6m foi decidido que
'Ainda que a agio movida pela Uniio seja declarat6ria de domfnio c.c. reivindicat6ria
e anulat6ria de registro, sem cariter falimentar, 6 inafastrivel a premissa de que todos
os bens que se encontrem na posse da empresa falida, mesmo de sua questionada
propriedade, devem ser geridos pelo Jufzo falimentar, por ser este o competente para
decidir acerca da destinagf,o do patrimdnio da massa falida conforme o regramento da

lei de quebra"2.

Em termos, sem drivida a agdo cognitiva ndo falimentar, havendo

participagdo da Unido Federal, deve ser processada e julgada na Justiga Federal,

mas se caso o imbr6glio envolva atos de constrigSo de bens na posse da falida,

notadamente j6 arrecadadosr, a competdncia serd do Juizo Falimentar.

In casu, conforme narrado na inicial, "no riltimo dia 19 de janeiro,

a Autora foi notificada, pela via postal, quanto ir decisio proferida pelo Exmo. Sr.
Tem. Brig. Ar. Juniti Saito, Comandante da Aeroniutica, a qual concluiu pelo nio
acolhimento do recurso interposto, indeferiu o pedido de rerratificagio do contrato de

compra e venda dos im6veis e, por conseguinte, manteve a reversio do bem em favor
da Uniio" (fls.16-17).

Portanto, o caso envolve contrigao de bens da massa falida, tanto

que consta decisio liminar mantendo a autora na posse do bem.

No mdnto, preliminarmente 6 preciso dizer que o recurso viola o

pnncipio da dialeticidade, pois a mera reprodugSo literal da contestagao em nada

impugra a ratio decidendi, pelo que configurada a in6pcia recursal a implicar no

nf,o conhecimento do recurso.

' STJ. 2" Scaio. EDcl nos EDcl no CC 136.241lSP, Min. Moura Ribeiro, DJe 02106/20015.

'? STJ. 2'Segio. AgRg nos EDcl no CC 136.241lSP, Min. Moura fubeiro, DJe 02106/20015.
3 Corrtrarraz6es. fl s.624.

ApelagSo Civel
no 0035805-84.2015.8.19.0001

fls. 3/8
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Conforme a razdo de decidir e enfrentando ponto por ponto que

foi sustentado na defesa, o uso do im6vel foi operado por mais duas empresas

que comp6e o grupo econ6mico administrado pela massa falida; uma pequena

6rea do im6vel h6 mais de 12 anos deixou de ser utilizado para recreagdo das

familias de aeronautas; pelo que nio se pode, por isso,justificar a reversSo e falar
em violagdo do direito de propriedade uma vez que as cliusulas restritivas estd.o

sendo respeitadas pela autora.

A rigor, a mera reprodugdo da contestagdo nio implica em uma

impugnagSo especificada dessas impressdes do Julgador de piso.

Ainda quanto ao m6rito, mas em sede de reexame das raz6es que

tbram langados no presente processo, agregadas aos suhcientes documentos que

foram colacionados nos autos, temos que, iniludivelmente, assiste razdo d. massa

J'alida autora, seja pelas assertivas por ela veiculadas, seja pela perspectiva que se

passa a expor agora na sequCncia deste v. ac6rddo.

Analisando a justificativa administrativaa para a reversio e para

o indeferimento da flexibilizagio da cl6usula restritiva v6-se, com muita clareza,

que a Administragdo limitou-se d literalidade da letra fria de uma clSusula que foi
estipulada na d6cada de 1910, independente da realidade superveniente, o que se

afigura tadarazo|vel frente irs mudangas ocorridas desde entdo.

Ainda que se suscite interesse pirblico subjacente, 6 ineg6vel que

a venda do im6vel traduz ato privado da Administrag5o Priblica, o que traz u'ma

perspectiva outra que deve ser observada.

Iniludivelmente, a cliusula restritiva d. transporte adreo regional

internacional, confotme estipulado nos anos 70 transformou-se em condigdo de

extrema onerosidade, tendo em vista a questdo de sua realizagdo (ndo se tem que

a Pasta Eletrdnica 298, fls.332-335 e Pasta Eletrdnica 410, fls.46'7 -469.

Apelaqio Civel
no 0035805-84.2015.8.19.0001

fls. 418
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a autora opere o citado transporte), como tamb6m em termos de consequ€ncia.

Ora, a consequ6ncia fria da cl6usula restritiva seria a reversdo do
bem, embora tal consequ€ncia nio traduza a realizagdo do fim social do contrato
a que est6 pr6-ordenado qualquer neg6cio juridico (inclusive os atos privados da

AdministragSo), notadamente em estado de crise em que de h6 muito se enconha
aparte autora, impossibilitada de atender aquela condicionante.

Essa visdo mais justa n5o passou despercebida conforme segue a

transcrigdo ora colacionadas5 (ao tempo em que a 16 ainda estava em recuperagdo
judicial, que tem no art. 47 da Lei I I . 10 1i 05 fofie principio) :

3. Entretanto, a pretensio do Gestor contraria a letra "E"

da Escrifura de Compra e Venda, firmado entre a

vendedora, Uniio Federal, representada pelo Ministerio
da Aeroniiutica/ e a compradora, VARIG S.A., Viagio
A6rea Rio-Grandense.

4. Por outro lado, a grande transformagio urbana

ocorrida naquela iirea, incluindo a aberfura da Avenida

Briis Crespino (Estrada das Can6rias), sinaliza a

possibilidade de utilizagio daquele espago para outro

fim que nio seja voltado exclusivarnente para o
transporte a6reo regular internacional.
5 Dessa forma e conforme os pareceres iuridicos
juntados ao presente, verifica-se a fiabilidade da

supress5o da condigio resolutiva constante da letra "E"

da Escritura de Compra e Venda pacfuada entre as

partes.

6. Em face do exposto, este Comando-Geral nio se op6e

ao pleito em questio no que concerne aos aspectos

patrimoniais, tendo em vista as razoes apresentadas e

Apelagio Civel
na 0035805-84.2015.8.19.0001

fls. 5/8

5 Pasta Eletr6nica 410, fls.422.
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considerando os pareceres juridicos anexados ao

presente processo e os subsidios fornecidos pela
DIRENG constantes do despacho anterior.

O fato 6 que nio h6 qualquer elemento que traduza prejuizo ao

interesse pfblico subjacente, pelo que n6o se pode, sob pena de violar sua fungdo
social, opor cl6usula de modo que o contrato funcione como um instrumento de

opressao e extrema onerosidade, notadamente quando a parte pretende que seja a
clilusula flexibilizada para uma redagdo que albergue o mister subsistenre, com o
que pode ter facilitada sua capitalizagf,o e atendimento de sua condigdo enquanto
massa falida. A prop6sito, vide o seguinte trecho da sentenga de quebra6:

No presente caso, as requerentes desempenharn duas

atividades empresariais que se paralisadas

abruptamente, trario desvalorizagio do ativo e,

principalmente, colocario em risco a atividade

empresarial de terceiros e a seguranga do transito adreo.

Essas atividades sio (i) os servigos de treinamento

obrigat6rio para seguranga da aviagio civil, e que, se

paralisado, certamente causari a redugio de tripulagio
apta para voar, nas cornpanhias que utilizam os servigos

das recuperandas (...)

Quanto aos servigos de treinamento de aeronautas, este

deve ter continuagio posteriormente i falGncia, para,

como ditq nio causar desvalorizagio dos ativos nem

preiuizos a terceiros e ao priblico consumidor de

transporte a€reo, sendo certo {ue, desde j;i, se

providenciari a avaliagio e alienagio judicial dessa

atividade.

Apelagio Civel
no 0035805-84.2015.8.19.0001

fls.6/6
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Nessa perspectiva, e secundando as razdes da autora langadas na
pega vestibular, realmente o fato de a 6rea ser usada, tamb6m, por duas empresas
do mesmo grupo econ6mico que a autora e que desempenham esse servigo de
treinamento e capacitagio, e o fato de pequena parte da 6rea ter sido usada como
Iocal de lazer de familiares de funcion6rios n5o 6 causa bastante para opor uma
cliiusula contrafual cuja aplicagio fria se mostra dissociada da realidade e viola a
fun96o social do contrato, sobretudo em um momento de crise da autora.

Mantida, portanto, a proceddncia do pedido autora, resta analisar
a irresignagdo da parte autora quanto ao percentual de honor6rios fixados (3%).

A autora alega ndo ter sido razoivel o percentual de 37o do valor
da causa, ante a extrema complexidade e relev6ncia da causa.

Tenho que lhe assiste razio.

Com efeito, a tese do zeloso advogado e de que, para al6m do
vafor da causa que reflete o proveito econdmico, a causa envolve um dos bens

mais importantes para as atuais Massas Falidas, dai ndo se vislumbra
possibilidade de adoqdo de um percentual minimo, sendo certo qle a demanda
possui grande relevdncia e outros impactos econdmicos que vdo aldm do valor
atribuido ao bem imovel, uma vez que o reflexo desta decisdo atinge diretamente
a pr6pria fal€ncia e a possibilidade de recebimento dos milhares de credores.

Ndo h6 drivida quanto ir importAncia da causa para a massa falida
subjetiva e para o pr6prio falido, e para acolhimento de seu pleito levo em

consideragdo o bom trabalho desenvolvido ao longo do feito. Por isso, merece

elevagdo tal verba para o patamar de 4Vo.

E justamente, como dito nas contrarraz6es da Unido, por se tratar
de condenaqdo que recair6 sobre a Fazenda Federal, ndo se recomenda a adogSo

do percentual m6ximo.

Apelagio Civel
n! 0035805-84.2015.8.19.0001

fls.7l8
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Enfim, com 4Vo se obt6m o justo equilibrio entre a remuneraqdo
digna do advogado e a necessidade de ndo se onerar o erdrio.

POR ESSAS RAZOES. voto no sentido de:

1) dar provimento ao primeiro recurso, para elevar
honor6ria para o patamar de 4Yo (quatro por cento)
mesma base de c6lculo fixada na sentenga;

n6o conhecer do segundo recurso;

em reexame necessArio, manter os demais termos

langada sentenga.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2017 .

Ant6nio Iloizio Barros Bastos

DESEMBARGADOR
Relator

Apelagio Civel
na 0035805-84.2015.8.19.0001
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EMBARGOS DE DECLARQAO n" 003 5805-84.20 I 5. 8. I 9.000 I
EMBARGANTE: UNIAO FEDERAL
EMBARGADA: MASSA FALIDA DE S.A. (Viagio A6rea Rio-Grandense)
RELATOR:DES. ANTONIO ILOiZIO BARROS BASTOS

EMBARGOS DECLARAToRIOS. APELACAO
civnI,. REExAME NECESSARTo. ACAo
ANULAToRIA. COMPETENCIA DO JULZO
FALIMENTAR. INEPCIA RECURSAL. VENDA
DE IMoVEL E CLAUSULA RESTRITIVA.
PERCENTUAL DE HONORARIOS
ADVOCATiCIOS. INEXISTTNCIA DE
CONTRADTqAO OU DE ERRO MATERTAL.
CONTRADTqAO EXTERNA (SUMULA T J 172).

Dizer que a mera reprodugio da pega anterior nio
implica in6pcia recursal 6 apresentar contradigio
externa, mera contrariedade que deve ser levada ir

Corte Superior por meio do recurso pr6prio. No
mais, a mat6ria de ordem priblica (incompet6ncia
absoluta) foi enfrentada e, em reexame necessirio,
todo o debate relevante que foi travado no 1" Grau
de Jurisdiqioq porquanto, por arrastamento j6 que

6 mera reprodugio da peqa de defesa, o v. ac6rdflo
tamb6m albergou o conterido relevante do apelo.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes

Apelagio Civel no. 0035805-84.2015.8.19.0001,

embargante I-INIAO FEDERAL e como embargada

(Viagdo A6rea Rio-Grandense),

Embargos de Declaragio
n" 0035805-84.2015.8.19.0001

tls.7/4

Embargos de Declaragdo na

em que figuram como

MASSA FALIDA DE S.A.
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ACORDAM os integrantes desta QUARTA CAI\4AIL{ CIVEL,
em sess5o realizada nesta data e por unanimidade de votos, em conhecer e negar
provimento aos embargos de declaragdo, nos termos do voto do Sr. Relator.

Tratam-se de Embargos de Declaragdo (p.e.701) opostos em face

do v. ac6rddo (p.e.682) que n6o conheceu do recurso da ora embargante.

A embargante alega ter havido contradigdo e erro material, pois,

segundo a embargante, "a repetigio de argumentos deduzidos na contestaqio nio
impede, por si s6, o conhecimento do recurso de apelagio, notadamente quando suas

raz6es deixam claro o interesse pela reforma da sentenga".

Recurso tempestivo (p.e.706).

E o breve relat6rio. Decide-se.

Com a devida v6nia de estilo, os presentes embargos padecem de

s6rias inconsist€ncias.

A primeira delas e dizer que, ao contrArio do que decidido pelo

Colegiado, a mera reproduqEo da pega anterior 6 o bastante para impugnar as

razdes de decidir de uma sentenca.

Ora, isso 6 contrariedade, i.e., contradigSo externa de que cuida a

Srimula n" l'72 do STJ, pelo que a insatisfagdo do embargante deve ser levada ao

Tribunal Superior, pois nio existe contradiqio interna no julgado.

Quigri erro material' considerado o que realmente significa o erro

material previsto no art. 1.022,III, do NCPC.

A prop6sito, vide o conteirdo do seguinte precedente:

Ernbargos de Declaragio
n' 0035805-84.2015. 8.19.0001

fls. 214
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EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL (ICMS).

APELAEAO CiVEL EM QUE O IMPETRANTE LIMITA
o sEU RECURSO A MERA REPRODUqAO DA
PETIqAO INICIAL. INEPCIA RECURSAL. 1. Trata a

esp6cie de embargos i execugdo Iiscal nos quais, diante

da sentenga de cancelamento da distribuigio, o

embargante apelou limitando-se a reproduzir, ipsis

litteris, os argumentos da sua pega vestibul ar; 2. Ao

reproduzir ipsis litteris a sua petigio inicial, o

embargante apelante desencadeou um verdadeiro efeito

cascata, pois nio se desincumbiu do seu 6nus da

impugnagio especificada das razdes de decidir,

violando, assim, o principio da dialeticidade, tendo

como consequ6ncia nafural a in6pcia do recurso de

apelagio que manejou; 3. O fato 6 que as raz6es de

decidir implicam um efeito l6gico, qual seja, a

inexoriivel necessidade de a parte lever os argumentos

que utilizou antes do julgamento, este que no mais das

vezes implica um novo ceniirio de embate

argumentativo de tal sorte que a mera reprodugio ora

reprovada configura ou di azo i not6ria in6pcia do

recurso no qual a parte se limita a essa reprodugao; 4.

Recurso n5o conhecido. (TJERJ.4a CC. Apelagio Civel no

0372185-72.2011.8.19.0001, Des. Ant6nio Iloizio Barros

Bastos, Dl e O3l 07 12O17 )

Outra inconsist6ncia 6 n6o ter percebido que a competdncia fbi a
questao abordada, fora do merito, Iogo no inicio do v. ac6rdao ora embargado, e

que nao foi inserido, at6 por ser questeo de ordem priblica, na inconsistCncia da

in6pcia recursal, que se limitou d parte merit6ria.

Embargos de Declaragio
no 0035805-842015.8.19.0001

fls. 3/4
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E mais uma inconsist6ncia 6 nio ter percebido, tamb6m, quc o
reexame necess6rio cuidou profundamente de todo o imbr6glio vindo da origem,
pelo que, por arrastamento, o contefdo da apelagdo foi sim enfrentado, j6 que ndo

passa de mera reprodugdo literal da pega de defesa.

Por tais fundamentos, nega-se provimento aos Declarat6rios.

Rio de Janeiro. 13 de dezembro de 2017.

Antdnio Iloizio Barros Bastos

DESEMBARGADOR
Relator

Embargos de Declaragio

no 0035805-84.2015.8.19.0001

fls. 44
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201,/I/20t7 Brasilia. 16 de novembro de 2017.

A
NORDESTE LINHAS AEREAS REGIONAIS S/A
A/C Dra. Bianca Sannt

Refe rA nc ia : Re lato rio proces:sual

Prezados Senhores,

Vimos, pela presente, atendendo d solicitagSo de V. Sas., infbrmar a

posig6o do processo vinculado a NORDESTE LINHAS AEREAS REGIONAIS

S/A, que estA sob patrocfnio da Advocacia Bettiol, conformc rclat6rio ancxo. A

probabilidade de perda ao frnal do processo baseia-se no posicionamento atual da

jurispruddncia e nos fundamentos de direito invocados, seguindo os seguintes

par6metros: 0% - 25% (Remota); 25Vo - 50o/o (Possivel); 51%(50+1) 100%

(Prov6vel).

Colocando-nos d disposigdo para o quc se fizer neccss6rio,

subscrevemo-nos.

Atenciosamcnte.

r ir' y''
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iuizo univcrsal que entdo se estabelece, lodos os
direitos e obrigacdes aue lhe stio inerentes. Por
conseqii€ncia, a suspenstlo das execucdes. ainda oue
trabalhistas, culmina com a habilitacdo dos criditos
no iuizo universal da faldncia
Pordm, no caso sub judice. infere-se que. aDesar da
falQncia decretada, a emoresa obteve autorizacdo
iudicial oara permanecer em funcionamento,
inclusive com a contrataciio de novos empregados.
como ocorre na hipdtese.
Vd-se, assim.|ue. anos apds a instauracdo do estado
falimentor da Cia. Industrial do Nordeste Brasileiro
(ex-Usina Catende) - o que ocorreu em 17.05.1995 -
a teclantante foi admitida, como emnregads,
exercendo a funcdo de secretdria - oerfodo tle ianeiro
de 2001 a novemhro de 2007 -, inclusive com CTPS
assinada pela massa falida.
Evidencia-se, Dortanb, aue a reclamada encontra-se
em Dlena atividade, gerando rendimentos com os
ouais deve suportar os encareos relotivos oos
conlratos de trabalho dos emoregados admitidos ands
a fal€ncia, os quais ndo se suieitam d habilitacdo
oerantu o fuizo Falimenlar. Exegese do arlieo 84,
inciso I, da Lei n.o 1l.I0l, de 09.02.2005 (Lei de
Fal€ncias e de Recuperacfro de Empresas), textual:
'Art. 84, Serdo considerados cridilo extraconcursaLs
e serdo oapos com Dreced€ncia sohre os mencionados
no art. 83 degta Lei. nd ordem a seguir, os relalivos o:
I - remuneracEes devidas ao adminislrador iudicial e
seus auxiliares, e crdditos derivados da lesislocdo do
trabalho relalivos a servicos preslados apds o

decretacdo da fat€ncia :
II - omissis:
III - omissis:
IV - omissis:
V - omissis.' (grifei)
Nesse sentitlo, Ieciona Fdbio Ulhoa Coelho
( in Comentdrios d Nova Lei de Fal2ncias e de
Recuoeracdo de Empresas, 1o edic o, editora Saraiva.
Pdgs.83/84):

e-mail : drthiagoS3@gmail.com
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Pasta: 01513 b
Tribunal/Foro: STI - Superior Tribunal de JustiEa

Vara/Turrna: 2a Turma
Classe: RESP - Recurso Especial

N0mero: 1288075
NImero zurrr0250816-9compremenlar:
Comarca/ Cidade: DF

JuizlRelator3 HERMAN BENJAMIN

Mat6ria: c1o7 INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS

Advogado LUIZRENATOBETTIOL/LUIZANTONIOBETTIOL/EWERTON
Respons5vel: AZEVEDOMINEIRO/MARIANACORDEIRODANTAS
Resumoi AESo Ordiniiria objetivando a indenizagSo por quebra do

contrato de concessSo em raz6o da defasaoem tarifdria
imposta pelo poder concedente.

Valor da Causa: R$ 25.878.573,00 em 01/01/1997

Y3l:1,-d-".c-?"t" n$ e2.e80.6s0,14 ern 16/ruzor7 peta lusrrqAatual lzaoo;
Provl siona me nto: R$ 0,00
Audatoria: Processo extinto sem julgamento de m6rito na primeira

inst6ncia, ante a ausencia de prdvlo requerimento
administrativo. Dado provimento d apelagao da Nordeste.
Autos aguardando apreciaESo do Recurso Especial interposto
pelo Minist6rio Publico Federal.

Situageo: Aguarda julgamento do Recurso Especial da autora.

Partes!

Recte. NORDESTE LINHAS AEREAS REGIONAIS S/A
Recdo. UN]AO FEDERAL

Trata-se de agio de indenizagdo ajuizada pela NORDESTE LINHAS

AEREA SlA en 19/12/1994 (AO n'. 94.00.15717-7) ern face da Unido Federal, na qual se

busca a reparag6o dos prejuizos soFridos em fung5o da quebra do equilfbrio econ6mico-

f*n , r" il

-\
n Bt: t-t.

Relat6rio
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credores, o que impde a aplicacdo do artigo 265.
inciso L'1. do CPC.
Contrarrazdes ds fls, 149/153.

) fl. 158. com o tdrmino da convocactio tlo Relaror
origindrio, procedeu-se d redistribuiciio do recurso,

) fI. 159. determinei a retificacdo da autuacfro, o oue
foi atendido d fl- 160.

E o relatdrio.

VOTO:
Apesar de ndo realizatlo o Dreparo, nos termos da
Simula n,o 86 do TST, conheco do apelo,
No entanto, nepo-lhe nrovimento, oois o J uizo de
Origem id determinou a evecuciio anenas dos criditos
extaconcurcais constiluidos aDds a decretacdo da
fal€ncia em I7/5/1995, sendo, pois. hipfltese dc
aolicacdo do artiso l]4 da Lei n.o I L I0l/05. in verbis:
"Serdo considerados cridito exlraconcursois e serdo
Dagos com Drecedencia sobre os mencionados no art.
E3 desta Lei, ns ordem a seguir. os retativos a: I -
remuneracdes devidas ao administrador iudicial e
seus aaxiliares, e crCditos derivados da legislacdo do
trobalho relalivos s servicos prestddos apds a
decrelacdo da faldncia. "
Alitis, esta Turma assim id cottcluiu. conforme
decisdo nroferido no processo N" TRT _ 0037600_
5 7.2008.5.06.0301, cuja relatoria coube ao
Excelentissimo Desembareador Valdir Carvalho.
Por economia orocessual, Deco vdnia, nara adotor a
fundamentacdo do referido acdrddo tumbim como
razdes de decidir:

"Com efeito, i certo que, com o decrctocdo da
fal0ncia da emoresa devedora, lodo o acervo entdo
e-ristente Dassa o inlegrar a mossa falida, straindo o

e-mail: drthiagoS3@gmail.com
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financeiro do Contrato de Concessdo de transportes adreos estabelecido entre a empresa e a

rd, enr virtude da politica de reajustes tarifilrios aqudm dos necessdrios para que fosse

mantido o servigo adequado exigido, aplicada pelo Poder Concedente a partir de dezembro

de 1989 atd janeiro de 1992, o que veio a acarretar uma substancial perda de receita por

Darte da autora.

Em 2'l10311995 a Unido Federal apresentou contestageo e ern

07/O411995, a autora apresentou rdplica.

Em 05/05/1995, a NORDESTE LINHAS AEREA S/A requereu

produglo de prova pericial, sendo o pedido deferido em decisdo datada de 30/04/1996.

Os dois laudos periciais, o primeiro datado de margo e o segundo

dezembro de 1997. confirmaram o desequilibrio do contrato, indicando a proced6ncia

ar;do.

Ap6s as raz6es finais pela autora, o emincnte Juiz Federal Substituto da

13" Vara Federal da Segdo Judicidria do DF, Dr. Manocl Jos€ Ferreira Nunes - enr

novembro de 1998 -, extinguiu o processo sem resolugdo do mdrito, por entender carente a

agdo por falta de interesse de agir.

Na sequ€ncia, tbrarn opostos embargos declarat6rios pela NORDESTE

LINI IAS AEREA S/A, os quais restaram rejeitados. Irresignada, a autora apelou (AC n'.

I 999.0 1 .00.028625-0).

Enr junho de 2000 a Uni6o requereu a intimagio do MPF para atuagao

como cuslus legis.

Ao aprcciar a apelagdo, a Terceira Turma Suplenrcntar do Tribunal

Regional Federal da l" Regiio entendeu por bem, d unanilnidade, dar provimento it

apefagAo clvef para anular a sentenga a quo, determinando a baixa dos autos para a

da
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Recorrente : MASSA FALIDA DA COMPANHIA
INDUSTRIAL DO NORDESTE BRASILEIRO

Recorida: MARIA DINA ALVES DE SANTANA

Advogados : Josd Pedro Soares Lira: e Francisco
losd Gomes da Costa

Proced4ncia: Vara do Trubollto de Catendc (PE)

da Lei n." lLlAU0S. a Justica do Trabalho tem
co moetd nc ia Da ra exec uciio,
Vistos etc.
Cumoridas as formatidades leeais, MASSA FALIDA
DA COMPANHIA INDUSTRIAL DO NORDESTE
BRASILEIRO recorre. ordinafiamente. da sentenca
proferida oela E-rcelentissima Juiza da Vara tlo
Trabalho de Catende (PE), 0ue, nos termos da
fundamentacilo ds lls. 127/131, iulgou narciolmente
procedente a reclamacdo aiuizada por MARJA DJNA
ALVES DE SANTANA em face da recorrente.

Em suas rrcdes recursais is fls. 137/141, alim de
requerer disoensa do preoaro, I recorrente suscita
incompetincia desta Justica para executar crdditos
constituidos aods a decretaciio da sua falincia.
Reportando-se d iurisprud€ncta dos Tribunais
SuDeriores, sustenta que, embora se true de cridito
privilesiado. o pagamento individual d reclamonte
acarretard preiufzo irreversivel d universalidade dos

e-mail : drlhlago33@gmall.com

Tratando-se de crdditos extraconcursais - decorrentes
da nrestacfio de servicos d massa falida oue conlinua
a explorar ulivilade econdmica -. a leor do afiigo 84



rtglt'
prolagdo de novo julgamento. O 6196o julgador tarnbdrn decidiu pela desnecessidade de

intervengho do MPF corno carrus legri (DJ de l0/07/2003).

Foram opostos ernbargos de declaragdo pelo MPF e pela Unido Federal e

ambos foram rejeitados pela Terceira Turrna Suplementar do Tribunal Regional Federal da

l" RegiAo (DJ de 27/l l/2003). A Unido interp6s recursos extraordin:irio e especial, ern

fevereiro/2004.

No Recurso Especial, alegou violagio a diversos dispositivos de leis

federais, pelas seguintes raz6es: i) o TRFI afastou a necessidade de interveng6o do MPF

no feito: ii) a Unido ndo foi intimada da primeira data de julganrento da apelagio, o qual

acabou por ndo ser realizado em virtude de retirada de pauta requerida pela apelante; iii) o

julgamento, que ocorreu no dia 22/O3/2O03, n6o foi precedido de sua nova inclusdo errr

pauta, nao obstante a rnodificagao da relatoria do feito e do seu julgamento ap6s o

transcurso de rnais de um ano; iv) aus6ncia de intimagdo pessoal da Unido no tocante a

inclusiio em pauta; v) ausdncia de envio dos autos ao juiz revisor antes do julgamento; vi)

ausOncia do interesse de agir da NORDESTE LINHAS AEREA S/A: vii) o

posicionamento do TRFI diverge da jurisprud€ncia do TJDFT, que em caso andlogo

visualiza o interesse ptblico da questeo, o que justifica a intervengeo do MPF. Jd o MPtr

interp6s somente Recurso Especial.

Os recursos da Unilo foram inadmitidos. Contra a decis6o que os

inadrn itiu, a Unido interpds agravo de instrumento. O recurso do MPF foi admitido. O

AG/REsp da Uniio tbi provido no STJ para determiuar a subida do seu recurso especial

que acabou apensado ao Recurso especial do MPF (n". 736.6,l0).

Assim, em OI/O9120O9, a 2" Turma do STJ, d unanimidade, deu

provimento ao recurso da Unido para renovar o julgamento no TRF com prdvia intimagf,o

da Uni5o, julgarrdo prejudicado o recurso do MPF, visto que "o adiamento de pr<tcesso de

pautu ndo exige nava publicaqdo, desde que o novo.julgamento ocorra em tempo razoavcl
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Neste sentido, imperioso destacar que o prazo para resclsdo

contratual ndo foi respeitado, tampouco o prazo para o pagamento das

verbas rescis6rias, razOes estas que culminaram em severos infortirnios na

vida do Sr. FLAVIO MOREIRA DE FREITAS (CPF 434.518.027-91)'

uma vez quc, o lnesmo trabalbou durante anos na empresa e' por
corrseguinte deveria receber os valores pertinentes a todo o seu labor.

Neste diapasdo, inrpende lrazer a baila que a petigdo de lls'
15.98i/15.998, atualizou o valor da rescisdo contratual, o qual pcrfazia no

ano de 2015, o valor de RS 26.976,08 (vinte e seis mil reais novecentos e

setenta e seis reais e oito centavos), corroborando que a massa l'alida tomou

ciencia destes valores devidos e nAo tomou todas as provid€ncias
necessirias para o adimplemento dos seus ddbitos pertinentes a crdditos
extraconcursais deconentes da legislagSo do trabalho, juntarnente com a

respectiva multa e atinentes.

lnsta sali€ntar que a jurisprud€ncia p6tria jii se posicionou claramente
acerca deste tema em comento, conforme decisoes abaixo;

FL.

Proc. N" TRT - 0211600-02.2009'5.06.0301 RO)

pde. 5

PROC. N.' TRT - O 2I 1600 -
02.2009.s.06.0 301 ( Ro )...7_-

Ors6o Julgador : 2.' Turma
Desembargadoro Relatora : Iosdlia Morais

e-mail : drthiagoS3@gmail.com

JUSTICA DO TMBALHO
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(tr€s sessdes, no mdximo, sob pena de violagdo do princtpio do due process), o que ndo se

verifica na hip6tese, em que o intervalo de tempo foi superior a um ano " .

O processo foi entdo remetido ao TRFI" Regiio, e recebido na

Coordenadoria de Recursos ern 03/03/20'10. Foi incluido na pauta de julgamento do dia

16/08/2010 e a 5n Turma, d unarrimidade, deu provirnento i apelagdo da aurora.

reformando-se a senlenga que extinguiu a agao seln julgamento de merito, porem julgando

improcedente o pcdido.

Foram opostos Embargos de Declaragdo pela NORDESTE LINHAS

AEREAS S/A, posleriormente rejeitados pela turma. Em seguida, a NORDESTE interp6s

Recurso Extraordiniirio e Recurso Especial contra o ac6rddo de irnproceddncia da

pretensdo inden izat6ria.

Em l0/05/201 1, fbram apresentadas contrarraz6es pela Advocacia Geral

da Uniio.

Foram adrnitidos ambos os recursos interpostos pela NORDESTE

LINHAS AEREAS S/A, sendo o REsp distribuido ao Ministro Herman Benjamin em

)4/ll/201f . A Segr.rnda Turrna negou conhecimento ao reclrrso, en 2O/O6/20O7,

argumentando que a pretensao recursal encontra 6bice nas Srimulas 5 e 7 do STJ,"aldm de

inexistir omissdo, o entendimento do Tribunal a quo enconlra-se ent harmonia cont a

jurisprud1ncia do ST,I, no sentido de ser necessario o prdvio procedimento licital6rio para

u guranlia cla manutenqdo do equilibrio economicct-financeiro do contrato de permissdo

de serviqo de transporte",

Ap6s a rejeigao dos de embargos de declaragAo opostos pela Massa

Falida de Nordeste Linhas Adreas S/A, por meio de decisdo a qual considerou que "o.t

argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e inluito de rediscutir a

controvlr.sia, nAo se pre.\Iando os aclaratdrios a esse fm", foram opostos de Embargos de
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA I'VARA EMPRESARIAL
DA COPTARCA DA CAPITAVRJ.

Processo N" 0260447-16.20f 0.8.f 9,000 I

FLAVIO MOREIRA DE FREITAS, jri qualificado nos autos do
processo em eplgrafe, vem respeitosamente A presenga de V. Exa. informar
e ap6s requerer o pagamento dos seus crdditos extraconcursais decorrentes
da legislagio do trabalho, juntamente com a respectiva multa e atinentes:

e-mail : drthiagoS3@gmail.com
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DivergCncia, posteriormente rernetidos d Coordenadoria de Triagem para sua auluagao, em

3t 
^0/201'7 

.

Brasif ia. l7 de novembro de 2017

1.i,,,./
1: rt Criori Azcrctlo :Wrire iru-' 0.\B,'DF 15.-lll

A rlv6cnr:ilr ll c(tirL I
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MELLO SALE5 Zffi
ADVOCACIA

im6vel Lote 01, QNF 03, Taguatinga DF, conforme determina o art. 72,ll1,

m c/c artigo 22,$ 3'da Lei I l.l0l de 0910212005 - Le de Fal8ncias."

Do Pedido

Diante do exposto requer a manifeshgao do Administrador Judicial em relagio a

petigao de fls. 20280 e 2028i e a expedigdo de Oficio para o 3' OFICIO DE REGISTRO DE

IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, localizado na QS 01, Rua 210, Lote 40, Sala 915, 9"

andar, Tone "8", Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP 7i.95t0-904, fone (61) 3563-3200,

determinando o cancelam€nto dr bipoteca do R.E da matricula 8617. do im6vel Lote 01. ONF

03. Taeuatipsa. DF, a fim de cumprir exig6ncia necessdria para o registro do Cancelamento de

Hipoteca, conforme NOTA DE DEVOLUQAO DE TiTULO,

Termo$ em que,

Pede deferimento

Brasflia/DF, l6 de agosto de 201?.

Ca.!$a,-("rr";o- .t'-,rc*lo bt, lk "{
TAnia Maria de Mello Sales Vril

oAB/DF 44.769

sHlS Ql 23 CoNJ|JNTo t9 No 7 LAco suL eRAsiLrA.oF cEF 7 r.5oo- t 9o
(6 I )354 a- I O I 2 co NTATOeM ELLOSALES.AOV. B R
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AiJlxllf Dl aaata
AR}IAIIDO VTRRI J6XTOR
TDRIIAXDO A. RODRI€UIA
rlRI{lllDO CRTBPO QUETROZ I{IVES
5V!nALDO AUCU TO CAMSLER
AI.UIZIO JOAT DE A. CHERUBIT{I

LAiSA D. FAUSTINO. DE MOURA
OTAVIO KERN RUARO
PATRICIA DE OLIVAIRA BOASKI
PAULA CRISTINA TRAVAIN

MAR]ANA MULLBR DE ALBUQUERQUE
MAR'I'A TTRITTO DE AZEVEDO
MELINA LBMOS VILBLA
MII-ENA COMES F. TEIXDIRA
PATRiCIA SCHOEPS DA SILVA
RAFAEL FRANCO T, B. DA SILVA
RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES
RAISSA DRUDI COMIDE
RENAN SCAPIlII ARCARO
RENATA REFINE'I-II GUARDIA
RDNNAN FARIA KRUGER THAMAY
RICARDO R, VI.ANA DE QUEIROZ
ROBERTA DE BRACANCA F. ATTID
S6RCIO RICARDO RODRICUES
THIAOO R. MUNIZ LDAO MOLENA
THIACO ROS NONATO
VINICIUS I'I]R}II;IXA L:ID ANDRADE
VITOR JOSE OE MELLO MONTEIRO
WADSON VELOSO SILVA

AARUDA ALVTM
TIIERIZA ALVTM
EDUA.RDO ARRUDA ALVIM
AX(ITLICA ANRUDA AtVtM
GIATTR.|NCESCO (lENOEO

ANDRE RIBEIRO DANTAS
D|ECO VASQUES DOS SAN'|OS
GUILHERME P. DA VBIGA NEVES
ROSAND PEREIRA DOS SANTOS
LEANDRO A. COELHO RODRICUES

ALBERICO E. DA S. GAZZINEO
ALBERTU FULVIO LUCHI

HELENA DE

OLIVEIRA

FAUSTO:0849

9s628s0
As5inado deforma digital por
HETENA DEOLIVEIRA

ALBSSANDRO R. CUIMAMES SILVA
AT,EXANDREEtsELEBARBERTs FAUsro:08499552850

ANAISAPASQUALsALoADo DNrc=BR'o=lcP'Bralil'

,rUOnE VtlCgtetV ou=Secretaria da Receita Fede/al

cARLos ALBERTo NUNES JUNIoR do Brasil- RFB, ou=RFg e-CPF 43,
CARLOS H. DOS SANTOS LIQUORI FILI@=(EM ERANCO), ou=AR AASP,
cliuDlo LUtz LEITE JUNIoR cn=HELENA DE OLIVEIRA
FELIPEJoSEMEINBERGcARctA FAusroog499s6285o
CABRIEL DO VAL SAI,ITOS
cRAzTELA pArs FURLA"rto 

""*"rl,9"dos:2017 
1I l6 l9:40:13 '02 00

CUILHERME W. DIAS RODRIOUES
HELENA DE OLTVEIR.A FAUSTO
HELOISA ZANCHERI
JoANA DE MENEZES ARAOJO DA CRUZ
JOAO MARCOS N. DE CARVALHO
JOAO RICARDO RIZZO
JOSf LUIZ PINHEIRO LISBOA MIRANDA
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCIII

RELATORIO DE ANDAMENTO PROCESSUAL
Processos Tribut6rios

VARIG:

- AQOES DE REPETTCAo ne rNDEBrro
- ICMS - ADIn r.089-UDF -

Local: 1'Vara da Fazenda Pfblica de Rio Branco/AC
Partes: VARIG x ESTADO DO ACRE
Processo: n'001020I I68I I (00I l68l-92.2ffi2.8.0I.200I)
Andamento atual: Houve manifestaqf,o a respeito da pericia (favor6vel) em

marqo de 2011. Aguarda sentenga. ExpedigSo de alvar6 em nome do perito para
levantamento dos honor6rios periciais em agosto de 2011. Dias 19/04/2012 e
2010412012 - juntada de documentos diversos. Sentenga prolatada em
ll/06/2012: "Com fundamento nas razdes expendidas, julgo parcialmente
procedentes os pedi.dos formulados na inicial, para determinar a repetigdo do

ARRUDA ALVIM & THEREZA AI-vIM ADvocAcIA E CoNSULToRIA JURiDIcA (OAB/SP 6?8)
e-maill ,'rrLrLl.',qlr rll\I)i.r iIr'| |(I.|,LI\riI| (vr,r l'r/L! l)li.:r!ttrttqltlllrLll:q!\!!ll.ut)rrL !rl
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ICMS recolhido no periodo compreendido entre o mAs de julho de 1992 e o m|s de
julho de 1994. Referida quantia deverd ser atualizada e remunerada, a partir de
cada pagamento indevi.do, pelos indices oficiais de remuneragdo bdsica e juros
aplicados d caderneta de poupanga, naforma do art. I"-F da lei 9.494/97, Condeno
o rdu ao pagamento de honordrios advocaticios sucumbenciais no valor de R$
10.000,00 (dezmil reais), Sem custas, ex vido disposto no artigo 2o, inciso I, da Lei
estadual n. 1.422/2001, Submeta-se os presentes autos oo duplo grau de jurisdigdo
obrigatdrio. Publique-se. Intimem-se". Opostos Embargos de Declarag6o. Em
20ll0l20l5, apresentada impugnag5o aos embargos de declarag6o opostos pelo
Estado do Acre. Em ll 11212016, publicado ac6rddo, n5o acolhendo os embargos
de declaragdo do Estado do Acre e n6o foi publicado ac6rd5o sobre os embargos
de declarag5o da Varig. Em 1210712016, sem movimentagdo. Em 11110/2016 -

publicado ac6rd6o que, por maioria, rejeitou os embargos de declaragio.
Transitado em julgado em 1211212016. Aguarda.se a baixa dos autos.
Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: Rg 4.366.775,60 (c.f. informacdo
e cdlculos elaborados pelo cliente em06/2002).

ClassificagSo de risco: possivel.

Local: 16" Vara Civel de Macei6/AL - Faz. Priblica Estadual

Partes: VARIG x Estado de Alagoas

Processo: n" 001020085851 (0008585-42.2002.8.02.0001)

Andamento atual: Processo transitado em julgado. Protocolada execugio de
julgado, no valor de R$ 21.849.296,00, em 0410612013. Proferido despacho, em
2210512013, deferindo o desarquivamento dos autos e deterrninando vistas dos
autos ir Varig, pelo prazo de 5 dias. Opostos embargos i execugfio pelo Estado
de Alagoas sob n" 072097 5-17.2Ot3.8.O2,0001, tendo sido intirnada a Varig para
apresentaSeo de impugnaqio, em 2510812014.

DecisSo favordvel, em junho de 2008. Elaboragio c6lculos em Margo 2011. Autos
concfusos em lSll0/12 para despacho. Distribuida a execugflo de julgado em
1410612013, tendo sido proferido despacho, determinando a citag6o, em
17106/2013. Mandado de citagSo juntado em 16107/2013.. Apresentada
impugnagio aos emtrargos ir execugSo. Em 08/03/2016, em novidades. Em
12 I 07 12016, sem novid ades . Em 02/ 081201 6, sem movi menta 95 o. Em 3O / lO I 2017,
sem movimentag5o.

PSgina 2 de 33
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Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 17.672.094,16 (c.f.

informag6o e c6lculos elaborados pelo cliente em 05/201 I ).
ClassificagSo de risco: possivel.

Local: 3" Vara Civel e da Fazenda Priblica da Comarca de Macaod/AP
Partes: VARIG x Estado do Amapi{
Processo: n" 6848 / 02; ApelaEio Civel n.o 003408- 1/2008 (nrimero 6nico da justiqa

00013 101 52002803 000r )
Andamento atual: Varig perdeu o processo, tendo em vista que o Recurso
Especial foi interposto em 1810712008 e o correspondente n6o avisou da
inadmissio do recurso. Autos arquivados. Em 0V03/2016, sem novidades. Em
0AOA20L6, sem novidades na movimentagSo. Em 30llDl20l7, sem
movimentagdo.
Valor da causa: R$ 10.000,00.

Valor envolvido: R$ 983.636,27 (c.t. informagEo e cdlculos elaborados pelo cliente
em06/2002],.
Classificag6o de risco: desfavor6vel.

Local: l" Vara da Divida Ativa de Manaus/AM
Partes: VARIG x Estado do Amazonas

Processor n" 0030938-22.2002.8.04.0001 (001.02.030938-5)

Andamento atual: Remetido ao Arquivo em 200E. Devolvido ao Cart6rio em
0910312012. Distribuida a execug5o do julgado em 27102,12012. Autos conclusos
para despacho no dia 17105/2012-

Valor da causa: R$ I0.000,00 - Valor envolvido: R$ 70.779.885,79 (c.f. informaEdo
e cdlculos elaborados pelo cliente em 06/2002)
Classificaqdo de risco: possivel.
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ARRUDA ALVIM& I1IERTZA ATVIM

5) VARIG x ESTADO DA BAHIA

Local: 3" Vara da Fazenda Pfblica de Salvador/BA
Partes: VARIG x Estado da Bahia
Processo: n" | 40029 | 4 1.46-6 (N" CNI 00620 I 2-67.2002. 805.000 1 )
Andamento atual: Processo em 1" instdncia aguardando prolag5o da sentenqa,
desde 2110812009. Os autos permanecem aguardando prolaq5o da sentenqa, Em
08/03/2016, sem novidades. Em 0210812016, sem novidades na movimentaeio.
Em 30/10/2017, sern movimentagSo.
Valor da causa: R$ 10.000.00

Valor envolvido: R$ 27.916.3'11,44 (c.f. informagio e cdlculos elaborados pelo
cliente em 0612002)

ClassificagEo de risco: possivel.

6) VARIG x ESTADO DO CEART{

Local: 7" Vara da Fazenda Priblica de Fortaleza./CE

Partes: VARIG x Estado do Cearii
Processo: 2000.0121.5942-6 (sproc: 2000012159426); no novo: 0610942-
03.2000.8.06.0001
Andamento atual: Processo em f instAncia aguardando prolagSo da sentenqa,
desde 16106/2010. Os autos permanecem na conclusSo. Em 08/03/2016, sem
novidades. Bm O210812016, sem novidades na movimentag5o. Em 3OllOl2Ol7,
sem movimentaqao.

Valor da causa: R$ 10.000,00

Vafor envolvido: R$ 25.564.731,01 (c.f. informagdo e ciilculos elaborados pelo
cliente em 0612002).

ClassificaqSo de risco: possfvei.

7) YARIG x DISTRITO FEDERAL

Local: 7" Vara da Fazenda Pdblica da Comarca de Brasflia,/DF
Partes: VARIG x Distrito Federal

Processo: n" 20020 1 10462252
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Andamento atual: Julgado improcedente. Interposto recurso de apelagflo, em
outubro de 2011. Remessa ao Tribunal de Justiga em l2l0ll20L2. Recurso
conhecido, preliminar rejeitada por unanimidade e provimento do recurso por
maioria. lnterpostos Embargos de Declaragflo com efeitos infringentes. Foram
conhecidos e parcialmente providos por unanimidade ern 13/0612012.

Vafor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 67.406.434,50 (c.f. informaqao
e c6lculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

ClassificagSo de risco: possivel.

8) VARIG X ESTADO DO ESPiRITO SANTO

Loczl:. 2" Vara da Fazenda da Comarca de Vit6ria/ES
Partes: VARIG x Estado do Espfrito Santo

Processo : n' 0009228 -60. 2002. 8. 0 8.002 4 (2402009228 -4)
Andamento atual: J6 protocolizamos petigeo formulando quesitos e nomeando
assistente t6cnico. Honordrios do Perito depositados. J6 nos manifestamos sobre
o laudo do perito (favor6vel). Aguardando manifestagdo do perito, Autos em
carga com perito desde 2910212012.Em2710612017, recurso da Varig conhecido
e ndo provido, i unanimidade, para conhecer e negar provimento aos embargos
declarat6rios, nos termos do voto da Relatora. Em 2llV712077, interpostos os
recursos especial e extraordinfrio.
Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 9.521.314,22 (c.f. informaEdo
e ci{lculos elaborados pelo cliente en 06/2002)
ClassificagSo de risco: possfvel.

SA. ESTADO DO ESPIRITO SANTO X VARIG

Natureza: Impugnagdo ao Valor da Causa

Local: T Vara da Fazenda da Comarca de Vit6ria,/ES
Partes: Estado do Espfrito Santo x VARIG
Processor n" 024020169 132
Andamentos: Decisdo que julgou procedente a

remessa i contadoria e pagamento da diferenga
agrayo de instrumento que manteve a decis6o.

impugnag5o, determinando a
das custas ao final. Opusemos

Pdgina 5 de 33



?595L

Local: 2" Vara da Fazenda Priblica Estadual da Comarca de GoiAnia,/GO
Partes: VARIG x Estado de Goi6s
Processo: n" 20020095?43-3 - RESP n" 1008256

Andamento atual: Processo aguardando julgamento do Recurso Especial no
STJ (RESP n" 1008256) - Relator: Min. Castro Meira - Segunda Turrna
(processo eletrdnico), Proferido acdrdflo, negando provimento ao recurso, tendo
sido baixados os autos i vara de origem.
Valor da causa: R$ 10.000.00
valor envolvido: R$ I I .851.635,43 (c.f. informagio e ciilculos elaborados pelo
cliente em 0612002)

Classilicag5o de risco: possivel.

I r0) vARTcxESTADoDoMARANrr;,o------__-l

Local: 5' Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Sdo Lufs/lv{A
Partes: VARIG x Estado do Maranhio
Processo : n" I 07852002 (no f nica 00 I 0785-97.2002. 8. I 0.000 I )
Andamento atual: Sentenga de proced€ncia. A Fazenda do Estado do Maranhfro
apresentou Recurso de Apelagio (0323482010). Foram oferecidas
contrarrazdes. Julgado o recurso em 0lll2l20ll, negando provimento.
Interposto Recurso Especial, tendo sido apresentadas as contrarrazdes pela
Varig. Recurso recebido. Autos conclusos ao Min. Rel. Ari pargendler, desde
2llO9l2OlZ, Os autos pemanecem no gabinete do Min. Ari Pargendler. Autos
redistribuidos ir Ministra Marga Barth ressler e remetidos i conclusio. em
L910912014 (Relatora). Em 01/03/2016, os autos foram remetidos para conclusio
do Rel. Min. Gurgel de Faria- PROVIMENTO ao recurso especial (art. 255, g
4o, III, do RISTJ), para, cassando o ac6rd6o recorrido, decidir que: (a) o prazo
prescricional 6 de 10 anos contados do fato gerador e (b) aplicivel o art. 166 do
CTN in casu, determinando, em consequ€ncia, o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para que reaprecie as referidas mat6rias. Opostos Embargos de
DeclragSo rejeitados em06103/2017 - Baixa definitiva em0410412017. Aguarda-
se an6lise por parte do TJMA quanto i prescrigSo do direito ir repetigio, tendo
em vista o protesto realizado em 1997.
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Valor da causa: R$ 10.000.00

Valor envolvido: R$ 8. 144.057,81 (c.f. informagio e cdlculos elaborados pelo clienre
em06l?002)
Classificagio de risco: possivel.

1r) VARIG x ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Local: 1" Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Campo Grande/MS
Partes: VARIG x Estado do Mato Grosso do Sul

Processo: n' 001020195549
Apelag6o Civel: 2008.003566-7 (0019554-40.2002.8. 12.0001)
Andamento atual: Recurso de Apelagio da VARIG provido pelo Tribunal de

Justiga, Processo aguardandojulgamento de Recurso Especial nos Embargos de
Declarag5o do Estado. Varig apresentou contrarraz6es, em 15/05/2012.
Interposto agravo contra decisfio que negou seguimento ao recurso interposto
pelo Estado do Mato Grosso. Apresentadas as contrarrazdes de agravo em
2010712012. Autos conclusos, desde 1710312014. Os autos permanecem na
conclus5o. Em 18/06/2015, foi proferido ac6rd6o, conhecendo do agravo
interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul, para dar parcial provimento ao
recurso especial, para declarar prescrita a pretensSo de restituigdo dos
pagamentos efetuados a tftulo de ICMS em relagio ao perfodo anterior a junho
de 1992. Em 23/0712015, os autos foram baixados i vara de origem. Em
02l0U2Ol6,sem alteraqSo na movimentagio. Em 08/02/2017, proferida sentenqa,
julgando parcialmente procedente a agio, somente para o periodo
compreendido entre junho/1992 e junho/I994. Em 2010212017 , opostos embargos
de declaragdo pela Yarig. Em0610612017, proferido despacho, intirnando a parte
contrdria para apresentar manifestagdo aos nossos embargos de declaraEso. Em
2210612017, autos conclusos para decisSo.

Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: n6o temos

Classilicagio de risco: possfvel.
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12) VARIG x ESTADO DE MINAS GERAIS

Local: 3" Vara da Fazenda (Tributririos) da Comarca de Belo Horizonte/MG
Partes: VARIG x Estado de Minas Gerais

Processo: n" 0024027531391 {0,0279 -7531391-14.2002.8.13.0024 Belo Horizonte
10024027531391i001)
Andamento atuah Proferida sentenga, julgando improcedente o pedido. Ap6s
interposigdo de recurso de apelagf,o, foi proferido ac6rd6o, negando provimento
ao recurso. Interposto recurso especial pela VARIG (REsp 1264074), este foi
admitido e o recurso especial interposto pelo Estado de Minas Gerais foi
inadmitido. Conclusos ao Relator (Min. Herman Benjamin - Segunda Turma).
Proferida decis6o, negando seguimento ao recurso especial da Varig e

conhecendo o agravo para negar seguimento ao recurso especial, interposto pelo

Estado de Minas Gerais. Baixado eletronicamente A origem em l7ll0l20l2.
Proferido despacho, determinando a intimagdo da VARIG para pagamento dos
honordrios de sucumb0ncia, em l2l04l}0l3, Protocolada pefieeo, informando
acerca da sentenga proferida que declarou a falGncia da empresa e fornecendo
os dados para a sua devida habilitaqio na fal€ncia, ern 17/0412O13. Em
2810112014, foi prol'erido despacho, determinando que o Estado de Minas Gerais
se manifeste acerca do oficio de fls. 189. 8m0410412014, foi proferido despacho,
determinando nova expedigSo de oficio i 1." Vara da Comarca do Rio de Janeiro,
para que se proceda ir habilitagdo dos honor6rios advocatfcios executados, nos
autos do processo falimentar n" 02604{l-16.20f0.8.19.0001. Proferido despacho,
em l7ll0l20l4, determinando a expedigSo de oficio ao processo falimentar.
Proferido novo despacho, determinando a expedigSo de novo of"tcio, em
16103120L5. Em Q4/0212016, proferido despacho, determinando vistas dos autos
ao r6u, para requerer o que de direito, em face da certiddo de fls. 129. Em
01/08/2016, autos remetidos A conclusSo. Em 301L012017, sem alteraqSo na
movimentageo.

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 21 .391.875,4'l (c.f. informagio e crilculos elaborados pelo

cliente em 0612002)

Classificag6o de risco: possivel.
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13) VARIG x ESTADO DO PARA

Local: 6' Vara de Fazenda Pfblica de Bel€m (inicialmente tramitou perante a 25"

Vara Civel e Fazenda Pfblica da Comarca de Bel€m/PA)
Partesr VARIG x Estado do Par6

Processo : n" ZOOZL 0265 49 6 (00262 13 -60.2002. I I 4.030 I )
Andamento atual: Processo em 1" instflncia. Aguarda.se prolagSo de sentenga.

Valor da causa: R$ 10.000,00

Vafor envolvido: R$ 32.5'71.363,4O (c.f. informagdo e ciilculos elaborados pelo
cliente em 0612002)

Classificagio de risco: possivel.

Local: 5" Vara da Comarca de Jodo Pessoa/PB

Partes: VARIG x Estado da Paraiba

Processo: n" 0363877-8'7.2002.815.2001 (200.2002.363.877-4)/Apelagdo Civel
2002002363877400l/Agravo de Instrumento no Resp n' l.l6l.4O5
Andamento atual: Julgado o Agravo de Instrumento em recurso especial n."
1.161.405, perante o STJ, Rel. Min. NapoleSo Nunes Maia Filho (negar
seguimento ao Recurso Especial). Autos encontram-se na conclusio para a
apreciagf,o dos Embargos de Declaragio opostos em face da decis5o que negou
seguimento ao Recurso Especial, Embargos de declaragSo rejeitados em
2610612012. Interposto agravo em 08/08/2012. Transito em julgado da agSo de

repetig6o de inddbito, em 13/09/2008. Protocolada execueeo de julgado, no valor
de R$ 8.887.567,66, em 0410912013 e honor6rios de R$ 413.553,79, tendo sido
proferido despacho, determinando a citaqSo da Fazenda do Estado da Paraiba,

em 09/09/2013. Em 0810312016, sem novidades na movimentagSo. Em
12107120L6, sem novidades na movimentagio. Em 0210812016, sem alterag5o na
movimentagdo.

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 8. 132.973,09 (c.f. informagdo e cdlculos elaborados pelo cliente
em 06/2002)

ClassificagSo de risco: poss(vel.
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Local: 3" Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Curitiba/PR
Partes: VARIG x Estado do Paran6

Processo: n'23309/0000 (n" de distribuigdo 3035/2002)
Andamento atual: Sentenga procedente. TJPR reformou a sentenga para julgar
improcedente o pedido (apelagio 0758345-5), Interposto Recurso Especial em
noyembro de 2011. Proferida decisio, em l9ll0l20l2, negando seguimento ao
recurso especial interposto pela Varig. Interposto agravo regimental em
25lLll20l2, aguardando juntada. Remessa fnterna - Segio de Agravos de
lnstrumento civeis aos Tribunais superiores em a[12012. proterido despacho,
dando vista ao agravado (Estado do Parand), para contrarrazdes de agravo, ern
0810U2013. Autos conclusos, desde l7lOSl2Ol4, com o relator Min. Benedito
Gongalves, Proferido despacho, em l6lL0l20l4. determinando que as partes se
manifestem sobre a baixa dos autos, Em 0810312016, sem novidades na
movimentagSo. Em 0210812016, sem alteraqio na movimentagio.Em L2105t2017,
proferida decisSo, n5o conhecendo do agravo. Em Ol/06/2017, interposto agravo
interno pela Varig.

Valor da causai R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 44.526.151,06 (c.f. informacio
e cdlculos elaborados pelo cliente em 06/2002)
Classificagio de risco: possivel.

perante a2o Yara da Fazenda Priblica)
Partes: VARIG x Estado de Pernambuco

Processo: n'001 2002 018081 1 (no novo CNJ 0018081-78.2002.8.17.0001)
Andamento atual: Processo em 1" instincia na conclusio com o juiz, desde
o5losl20o6. os autos permanecem na conclus6o. Autos remetidos ao Minist€rio
Priblico em30/l1,l20l5 e devolvidos em2lll2l20l5. Autos remetidos i conclusio
em 2ll L212015, Em 021 08 | 201 6, sem alteraQeo na movimentagfl o. Em 30t l0 | 2017,
sem alteragSo na movimentaqio.

I 16) vARIc x ESTADO DE pERNAMBUco

Local: 4" vara da Fazenda Estadual da comarca de Recife/PE (inicialmente tramitou
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Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 48.097.260,35 (c.f. informagio
e ciilculos elaborados pelo ciiente em 0612Q02)

ClassificagSo de risco: possivel.

Local: 4" Vara da Fazenda hiblica da Comarca de Teresina/Pl

Partes: VARIG x Estado do Piauf

Processo: n'001.02.008581-9 - CNJ no 0005194-06.2002.8.18.0140 - agravo de
instrumento n" 20 15.0001.008833-2

Andamento atual: Sentenga parcialmente procedente. Protocolamos recurso de

apelagio que aguarda julgamento (2010.0001.004447-l- reencaminhado para o
Des. Rel, Haroldo Oliveira Rehem).

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 5.077.1 17,08 c.f. informaEdo e cilculos elaborados pelo ciiente
er;lO6/2OO2.

Classificag5o de risco: possfvel.

l8) VARIG x ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Local: I l" Vara da Fazenda Friblica da Comarca do Rio de Janeiro/RJ
Partes: VARIG x Estado do Rio de Janeiro

Processo : n" 007 837 6-27.2002. 8. 1 9.000 I (2002.00 I .076506-5 )
Andamento atual: Sentenga de proced6ncia. Interposto recurso de apelagfio. Em
20ll0l20l5, proferido despacho, recebendo a apelagSo no duplo efeito e

determinando a remessa dos autos ao apelado e, em seguida, ao Minist6rio
Priblico, por fim, ao Tribunal de JustiQa. Em 08/03/2016, sem alteragdo na
movimentagSo. Em 30/10/2017, sem alteragdo na movimentageo,

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 208.190.011,96 (c.f. informaESo e cSlculos elaborados pelo

cliente em 0612002)
ClassificagSo de risco: possfvel.
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Local: 1'Vara de Execuqd.o Estadual e Municipal da Comarca de Natal/RN
Partes: VARIG x Estado do Rio Grande do Norte
Processo: n' 001 1416-62.2002.8.20.0001/3 (001.02.01 l4l6-9) (Resp n" 75332lRN)
Andamento atual: TJRN deu provimento ao recurso de apelag6o da VARIG. O
Estado do Rio Grande do Norte interpds recurso especial, que ndo foi admitido,
Interposto agravo em recurso especial pelo Estado do Rio Grande do Norte.
Autos digitalizados e remetidos ao STJ (Resp n" 75332/RN), em 04llll20ll.
Autos remetidos ao gabinete do relator, em 1710812012. Proferido ac6rddo, em
Q5llV20l2, dando provimento ao agravo em recurso especial. Opostos pela
Varig, embargos de declaragSo, em l2lltl20L2. Proferido despacho, em
23llll20lZ, determinando a apresentageo de contrarrazdes de embargos de
declaragSo, pelo Estado do Rio Grande do Norte. Embargos de Declarag5o
rejeitados em lUlA2Ol2. Opostos novos embargos de declaragio pela Varig.
Autos conclusos ao Min. Benedito Gongalves, desde 05/02/2013. Autos
retornaram ao gabinete do Min, Benedito Gongalves, em lAOZl2OilS, ap6s
digitalizagSo. Em 08/03/2016, sem novidades. Em 03/08/2016, sem alteragSo na
movimentagdo. Em 05/05/20L7, proferida decisio, recebendo os embargos de
declaragdo como agravo regimental para, exercendo o juizo de retrataEio,
tornar sem efeito as decisdes de fls. 700/706 e 7251726. Em 29105/2017, autos
remetidos i conclusdo (a parte contr6ria ndo recorreu da decis6o).

Valor da causa: RS 10.000,00
Valor envolvido: R$ 13.319 .094,56 c.f. informacio e ciilculos elaborados pelo

cliente em 06/2002.
Classificagdo de risco: possivel

Local: 6'Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Porto Aleere/RS
Partes: VARIG x Estado do Rio Grande do Sul
Processo: n" 001.102.8976-7 (CNJ: 3434661-51.2005.8.21.0001) - execuqio de

senrenEa 30263 4 | -38.2009. 8. 2 l .000 I - EXECUQAO 0O | / 1 0903026345
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Andament<r atual: J6 iniciamos a execugdo. Despacho: "Vistos. Para exame do
pedido constante ds Jls. 1.039/1.040, imprescindivel a manifestagdo do Estado em
relagdo a NE n" 153/12 (fl. 1.038). Ndo havendo irresignagdo do Estado, expe7a-se
precatdrio, jd determinado, como requerido no pedido mencionado acima. Dil.
Legais." (em 04/05/2012). Em 28/Oi /2016, proferido despacho, intimando o Estado
do Rio Grande do Sul para se manifestar sobre o ci{lculo de fl. 1 141 . Em 31103/2}ll ,

proferido despacho relacionado ao pedido de expedigdo de precat6rio para pagamento
do valor principal, foi determinado que se aguarde o trdnsito em julgado do RE
678.360. Em28/10120L7, autos conclusos para despacho.

Valor da causa: R$ 10.000,00
Valor envolvido: R$ 56.343.08E.40 (cinquenta e seis milh6es, trezentos e quarenta
e tres mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos) para setembro de 2009.

Local: lu Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Porto Velho/RO
Partes: VARIG x Estado de Rond6nia
Processo : n' 00 I 20020 1 2036 I (CNJ n" 0 I 2036 I -89 .20O2.822.00Q1)

Andamento atual: Processo transitado em julgado e fase de execugdo jd
encerrada. Precat6rio expedido (n' 2007649-81.2009.822.0000, em 01/01/2010).
Arquivado definitivamente em 2fi)9,

R

Valor da causa: R$ 10.000,00
Valor envolvido: R$ 7,771.813.11 (sete

oitocentos e treze reais e onze centavos)

Classificagdo de risco: possfvel

milh6es, setecentos e setenta e um mil,
-- setembro de 2005

Local: 2' Vara Civel da Comarca de Boa Vista./RR.

Partes: VARIG x Estado de Roraima.

Processo Principal: n" 0010 020381264 (no novo 0038126-l1.2002.8.23.0010)
ExecugSo de Sentenga: n'0010 051202512 (CNJ n" 0120251-31.2005.8.23.0010)
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Embargos ir Execugf,o: no 0010 061295667

Andamento atual: Processo transitado em julgado. Iniciamos com a execug5o do
julgado, O Estado de Roraima apresentou os embargos i execugio n 0010
061295662. A Varig e o Estado de Roraima interpuseram recurso de apelagSo
contra a sentenga que julgou parcialmente procedentes os embargos i execugio.
Aguardando julgamento da apelagSo. Cumprimento de sentenEa: despacho
proferido em 07llll20l2, fixando os honordrios em lOVo sobre o valor da causa,
bem como o r€torno dos autos ao arquivo para que se aguarde a comunicagio
do pagamento do precat6rio. Proferido despacho, deferindo o pedido formulado
pela Varig, para ser reconsiderada a decisdo que suspendeu o andamento do
feito. Proferido despacho, reconsiderando a decisfio agravada, para determinar
o prosseguimento do feito, bem como, que seja comunicado o TJ/RR acerca de
tal decis6o, em23lO2/2013. Proferido despacho, em 03/05/2013, determinando o
cumprimento do item II do despacho de fls. ll3 (despacho determinando o
arquivamento do feito, at6 a expedigdo do precat6rio). Proferido despacho,
determinando a remessa dos autos i contadoria, ern 31103/2015, tendo sido
apurado como valor final R$ 14.323.386,49. Em 1E/09/2015, impetrado mandado
de seguranga n" 000.15.00196-7 (CNJr 0001967-45.2015.8.23.0000) pelo Estado
de Roraima, perante o Tribunal Pleno, com o fim de ser discutida a atualizag6o
monet6ria. Em 0l/10/2015, proferida liminar, determinando a liberagfio do
valor incontroverso, correspondente a R$ 13.820.368,26- Em 2210212016,

proferido despacho, determinado a citageo do Estado de Roraima, no prazo de

l0 dias, sob pena de exting6o do feito, Em 08/03/2016, os autos do mandado de
seguranqa encontram-se na conclusflo, desde 2510212016. CitagSo para
apresentagSo de contestagio do MS recebida em 20106/2016, Em 02108/2016, sem
alteragio na movimentaqio, Em OB|OSI20I7, proferido despacho do
Desembargador do MS, se declarando suspeito para julgar a demanda e

determinando nova distribuigSo dos autos. Expedido o alvar6 de levantamento
no valor de R$ 18.215.207,37 .

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 14,234,540,91 (quatorze milhOes, duzentos e trinta e quatro mil,
quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos) - janeiro de 2010.
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Local:.2u Vara da Fazenda Pfblica e Acidentes do Trabalho de Florian6polis/SC
Partes: VARIG x Estado de Santa Catarina
Processo r n" 023O20222907

Apelagdo Cfvef n": 23020222907 (CNJ: 0022290 -29.2OO2.8.24.OO23)
Andamento atual: Arquivado Defi nitivamente.

Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 29.380.233,17 (c.f. informaqAo
e cdlculos elaborados pelo cliente em 0612002)

ClassificagSo de risco: possfvel

Local: 2' Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Slo Paulo/SP
Partes: VARIG x Estado de Sdo Paulo

Processo: n" 053020173442 - ADDREsp n" 1093283/SP (convertido em REsp)
Andamento atual; proferido julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Especial n.' 1111359 (Rel. Min. Benedito Gongalves - 1' Turma) em l7l05l2tl2,
tendo sido negado provimento ao agravo regimental (AGRG NO RESP
1.1f 1359). Foram opostos Embargos de Declarag5o pela Varig, tendo sido
negado provimento. Opostos embargos de diverg€ncia, em 24042012. Negado
provimento em lll09l20l2. Agravo Regimental interposto em 03/10/2012 e

negado provimento em 10/10/2012 por unanimidade, tendo sido encerrado
desl'avoravelmente. Autos baixados para a vara de origem, em 21103/2013. Em
07l0U2Ol7,, proferido despacho, determinando que se aguarde pelo transito em
julgado e que as partes requeiram o que for de direito. Em 30/10/2017, sem

novidades na movimentageo.

Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 238.457.528,64 (c.t.

informagdo e ciilculos elaborados pelo cliente em O612OO2)

ClassificagSo de risco: possfvel
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Local; l8'Vara Cfvel da Comarca de Aracaiu/SE
Partes: VARIG x Estado de Sergipe
Processo: n" 2002I I80I370 (n" 6nico 0018532-24.2002.8.25.000I)

Andamento atual: Sentenga favor6vel (.(A par de tais consideragdes, por livre
convencimento motivado e fundamentado, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido de repetigio de inddbito para condenar o Requerido i restituir
a importincia paga em excesso, relativa ao ICMS pago durante o perfodo de
05i89 a 07194, com aplicagio de corregSo monetdria, desde cada pagamento pelo
INPC e juros partir do tr0nsito em julgado da presente decisio, no percentual
de 1 (um por cento) ao mOs, nos termos dos artigos 16l e 167 , ambos do CTN,
em consequ6ncia, EXTINGO o processo com resolugSo, nos termos do artigo
269, inciso I do Cr6digo de Processo Civi!. Considerando que a Requerente decaiu
em parte minima, condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e
honordrios advocaticios, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
fulcro no $ fnico, do art. 21 e g 4', do art, 20, ambos do C6digo de Processo Civil.
Transitada em julgado e nada sendo postulado no prazo de 30 (trinta) dias,
arquivem-se os autos, dando baixa na distritruig5o, nflo sendo o caso de recurso
voluntdrio, nos termos do art. 475, pardgrafo 3". do Cddigo de Processo Civil.".
Aguarda-se trinsito em julgado. Proferido despacho, deferindo a reabertura do
prazo para a interposigio de recurso de apelagSo pelo Estado de Sergipe.
Proferido despacho, recebendo o recurso em ambos os efeitos e delerminando a
remessa dos autos para o TJ de Sergipe. Autos distribuidos para a Lu CAmara
Cfvel e conclusos ao relator, desde 14/10/2013. Os autos permanecem conclusos.
Publicado ac6rdfro, ern O7lO4l2OI5, negando provimento d apelagflo interposta
pelo Estado de Sergipe. Opostos embargos de declaragSo pelo Estado de Sergipe,
em2610612015, tendo sido negado provimento ao recurso. 8m2610712016, autos
digitafizados e rernetidos ao STJ, Em 2310912016, proferida decis5o, n5o
conhecendo do agravo. Em23/Ltl20l6, transitado emjulgado. Autos remetidos
ir vara de origem.
Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 6.375.204,1I (c.f. informacdo
e ciilculos elaborados pelo cliente em O612OO2)

Classificagdo de risco: possfvel
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26) VARTG X ESTADO DO TOCANTINS

Local: l" VFP Comarca de Palmas/TO

Partes: VARIG x Estado do Tocantins
Processo: n" 4I58lO2 (Protocolo n" 02/0151154-1)
Andamento atual: A VARIG perdeu esse processo. O Estado executa a
sucumbencia no item abaixo.

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 1.334.818,64 (c.f. informagdo e cr{lculos elaborados pelo cliente
em 06/2002)

I l/10/05 - Inicio da execugEo em 29109/05. Estii no distribuidor desde 30/09/05
Classificag6o de risco: possfvel.

26A - Natureza: Execugdo de tftulojudicial
Local: No distribuidor civel desde 30.09.05 - 4" Vara dos Feiros da Fazenda Priblica
da Comarca de Palmas

Partes: Fazenda Pfblica Estadual TO (Procurador - Ana Keila M. Barbiero Ribeiro)
x VARIG S/A ViaEno A6rea Rio Grandense

Processo: 2005.0001.7866-9i0
Fase atual: Processo redistribuido i lu Vara da Fazenda Priblica. Juntada carta
precat6ria. Autos devolvidos da contadoria. Autos aguardam decurso de prazo da

oarte contr6ria.
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Local: 3" VFP Comarca de Macei6/AL
Partes: NORDESTE Linhas Adreas Regionais S/A x ESTADO DE ALACOAS
Processo: n' 001020085843 (0008584-57.2002.8.02.0001)
Andamento atualt Publicada sentenqa de procedGncia da aq5o. Interposto
recurso de apelagdo. Aguarda-se julgamento (apelagfio 2010.006669-0 CNJ:
0008584-57.2002.8.02.0001- Rel. Des, Tutm6s Airan de Albuquerque Meto). Em
l2l02l2[L4,foi negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Alagoas,
por votagSo unffnime. em 2610312015, foi interposto recurso especial pela
Fazenda do Estado de Alagoas. Remessa dos autos ir Presidencia do TJAL, em
09104/2015. Em 05/08/2015, proferida decis6o, n6o admitindo o recurso especial
interposto pelo Estado de Alagoas. Em0611012015, interposto aresp pelo Estado
de Alagoas. Emlll02l20l6, os autos lbram baixados para a vara de origem. Em
L610212016, autos recebidos pela vara de origem. Proferida decisSo no agravo
regimental no AResp interposto pelo Estado de Alagoas, n6o conhecendo o
recurso. Transitado em julgado em 1110412016. Em 30/10/2017. sem
movimentagio.

Valor da causa: Rg 10.000,00. Valor envotvido: R$ 17.827,92 (08/90 aO4/92) - (cf .

informaEio do cliente em 06.2002)

ClassificagSo de risco: poss(vel.

I NoRDESTE:

AqOEs DE REpETreAo un rNDEBrro - IcMs - ADrn 1.089-t/DF

2 X

Natureza: Aqdo de Repetigdo de Ind€bito
Local: 2" Vara da Fazenda Pdblica da Comarca de Salvador/BA
Partes: NORDESTE x ESTADO DA BAHIA
Processo: | 40029 l7 647 -0 (no novo 0068 I 89-47.2002.805.000 I )
Andamento atual: Jd apresentamos memorial. Processo
aguardando prolagSo da sentenga. Os autos permanecem

em 1" inst6ncia
na conclusio. Em
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Q8/0312016, sem novidades. Em 02/08/2016, sem novidades na movimentagio.
Em 30/10/2017, sem movimentag5o.

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R$ 5.403.652,48
(05/89 a 03/94) - (cf. informagdo do cliente em 06.2002)
ClassificagSo de risco: Possivel

Natureza; Agdo de Repetigflo de Inddbito
Local: 4" Vara Civel da Comarca de Fortaleza,iCE

Partes: NORDESTE x ESTADO DO CEARA
Processo: 200202284280 (CNJ: 061 0775-83.2000.8.06.000 I )
Andamento atual: Processo em 1" instdncia conclusos ao juiz, aguardando decisio
acerca da realizagEo da perfcia. Os autos permanecem na conclusdo. Em 08/03/2016,
sem novidades.Em02/0812Q16, sem novidades na movimentagdo. Em 3011012017,
sem movimentagao.

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R$ 6.727,71 (05/89

a l0/89) - (cf. informaElo do cliente em06.2002)
ClassificaqSo de risco: Possivel

Natureza: Aglo de RepetiEio de Inddbito

Local: 4" Vara da Fazenda Pfblica da Comarca de Brasflia./DF
Partesr NORDFSTE x DISTRITO FEDERAL
Processo: 2002011046225-2 - Resp nos embdecl. n" 2012.01.1.005739-4. Aresp no
STJ, sob o n" 435739/DF.

Andamento atual: Conclusos para julgamento em 30103/2012. Proferida
sentenga, julgando improcedente a agdo, em 3010712012, tendo sido interposto
recurso de apelagdo em 14108/2012, a qual foi recebido com duplo efeito ern
16lll/2012. Apresentadas as contrarrazdeseml3ll2/2012, pelo Distrito Federal.
Os autos foram i conclusSo no dia l9ll2l20l2. Proferido despacho, em
0110312013, recebendo o recurso de apelagdo apresentado pela 16, em seu duplo
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efeito e determinando a apresentagSo das contrarrazOes pela Nordeste.
Protocoladas as contrarrazdes, em 18/03/2013. Distribuido recurso de apelagio,
perante a 5'Turma Civel do TJDFT, sob o n" 2OO2.Ol.l-047 583-0, Rel. Des.

Angelo Canducci Passarelli. Proferido acrfrddo, em28llll20l4, conhecendo do
recurso, rejeitando a preliminar e negando provimento. Interpostos recursos
especial e extraordin6rio, pela Rio Sul, em l2l02l20l5. Em 241O412015, foi
proferida decisSo, inadmitindo os recursos especial e extraordin6rio interpostos
pela Nordeste. Em 04/05/201.5, foram interpostos Aresp e ARE pela Nordeste.
Eml7l06l20t5, autos remetidos ao STJ. Em 01/03/2016, autos conclusos ao Min.
Gurgel de Faria. Publicada decis5o, em 30/06/2016, negando seguimento ao
recurso especial da Nordeste. em 1110712016, autos remetidos ao MP. N5o
recorremos desta decisSo, devendo transitar em julgado o processo. Em
2210812016, certificado o transito em julgado. em 26fi812016, autos remetidos
para o STF, recebendo o o nfmero de controle 268478 (L23). Em 30/10/2017, sem
movimentagSo.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R$ 348.977,84
(05/89 a 05/93)
ClassificagSo de risco: Possivel

Natureza: Aqio de Repetigdo de Ind6bito

Local: 2' Vara da Fazenda Pfblica da Comarca de Vit6ria./ES
PaTtes: NORDESTE x ESTADO DO ESPiRITO SANTO
Processo: 0009225-08.2002.8.08.0024 (24020092250)

Andamento atual: Foi proferida sentenga de improcedOncia (CTN, 166).
Apresentamos recurso de apelagio que foi provido para anular a sentenqa e

determinar a produgdo de provas. Autos retornaram para lo grau em
25ll1l20ll. Aguarda-se decisio para produgAo de provas. Em 2510912017,,

apresentado laudo pericial e protocolada petigSo pela parte autora. Autos
remetidos ao perito para complementag6o do parecer.

Valor da causa: RS 10.000,00 (dez mil reais).

Valor envolvido: R$385.707,46
(09/89 a 05/93) - (cf informagdo do cliente em 06.2N2)
ClassihcagSo de risco: Possivel
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Natureza: AgSo de Repetigdo de Ind6bito
Local: lo Vara Tributdrio - Comarca de Belo HorizonteMG
Partes: NORDESTE x ESTADO DE MINAS GERAIS
Processo : 7 53 | 39 1 - | 4.2002. 8. I 3. 0024 (00240?'1 53 139 t)

anaamento atua!: Autos aguardam jurgamento definitivo do Agravo deInstrumento contra Despacho Denegat6rio de Recurso Extra6rdinririo
(Apefag5o provida, em parte pelo TJIIIG: ,,dd-se provimento ao apelo, para
tomar ineficaz a r. Eentenga objurgada, e, afasndo o pronunciamento da prescrigdo
atinente ao periodo compreendido enfte 19/06/1992 e junho de 1994, determinar-.se
a remessa dos autos d unidade judicidria de origem, a fim de que se d€
prosseguimento ao feito, inclusive com abertura dn fase de instrugdo probat6ria,
para julgamento do mdrito da quaestio propriamente dita (repetigdi de indibito) no
periodo imprescrito. "). Arquivado provisoriamente.

6,4) Narureza: - ADDRExI7}464L/MG
Local: supremo Tribunal Federal- segunda Turma - Relatora Ministra Rosa weber
Partes: NORDESTE LINHAS ,inntls s/A x Estado de Minas Gerais
valor da causar R$ 10.000,00 (dez mil reais). Varor envolvido: RS 3.4gg.zrr,4z
(09/89 a 05/93)
Classificagio de risco: possivel

Natureza: Agdo de Repetigio de Ind6bito
Local: 4u Vara da Fazenda Pfblica da comarca de Recife/pE (inicialmenre
distribuido para a 2 Vara da Fazenda priblica)
Partes: NORDESTE x ESTADO DE PERNAMBUCO
Processo: 001 2002 018079 0 (CNJ n' 0018079-1 1.2002.8.17.0001)
Andamento atual: Processo em l" instancia aguardando decisdo do juiz. os
autos permanecem na concrusdo, desde 0s/0s/2006. Autos remetidos ao
Minist6rio Priblico em30lll/201s e devolvidos em2lll}lzlls. Autos remetidos
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A conclusSo em 2yla206.Em02l0El20l6, sem alterag6o na movimentagio. Em
3010612017, sem alteragdo na movimentagio.

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
valor envolvido: Rs 2.029.622,53 de 05/89 a 05193, cf. informaEdo do clienre em
junho de 2002.

Classificagdo de risco: Poss(vel

Natureza: Aqio de Repetigdo de Inddbito
Local: 4o Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Teresina./pl
Partes: NORDESTE x ESTADO DE pIAUi
Processo: CNJ: OOO9O23-92.2O02.8.18.0140; 001.02.008565_7; Apelagio
2010.0001.w3762-4

Andamento atual: Aguarda-se julgamento dos embargos de declarag6o, em face
do acdrdSo que julgou desfavoravelmente a aperagio da Nordeste, desde
2210112014. Em 02/08120L6, sem alteragdo na movimentag5o. Em 3010612017,
sem alteragSo na movimentagfio, autos conclusos desde Z2l0ll10l4.

Valor da causa: Rg 1.000,00 (um mil reais)
Valor envolvido: ndo temos essa informagd.o
Valores das guias:

Cz$ 684,45 (30/06/89)
Cz$ 383,30 (29/07/89)
Cz$ 385,23 (25/07/89)

Classificagdo de risco: Possivel

Natureza: AgSo de RepetiEio de Ind6bito
Local: I lu Vara da Fazenda da Comarca do Rio de Janeiro/RJ
Partes: NORDESTE x ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Processo: 2OO20O|O'7 6497 8

Recurso de apelaglo n" (007u-169- j-5.2002.tJ 19.0(X) | I

I{ESI)_rr" |27fi(t7{/RJ t20 | l/(}l | 7.sri.3-0r

Andamento atual: Recurso de apelagro interposto pela Nordeste improvido,
acarretando a interposigSo de recurso especial. Aguarda julgamento (REsp
12780741RI - Rel. Min. Herman Benjamin). proferido ac6rddo, nf,o conhecendo
do recurso especial. opostos embargos de declaragio em l,sl1.Dt2o1.2. Despacho
proferido em 23110/2012, dando vistas ir embargada para apresentagfio de
impugnag5o. Proferido julgamento dos embargos de declaragdo, tendo sido
negado provimento ao recurso (publicado em l9llzl20l2). Em 2210g12013, foi
proferido despacho, nos seguintes termos: "Cumpra-se o v. acrirdSo,'.
Aguardando'se o inicio da execugio do julgado, por parte do Estado do Rio de
Janeiro. Em 30/10/2017, sem alterag6o na movimentagdo.

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
vaf or envolvido: R$ l.l 12.030,85 (t2189 a 06/94), cf . informaEdo do clienre em
06.2002.

ClassificagSo de risco: Possivel

Natureza: AEao de Repetigio de Ind6bito
Local: I " vara de Execugdo Fiscal Esradual e Tribut6ria (origem: 6" vara da Fazenda
Prjblica da Comarca de NataVRN)
Partes: NORDESTE x ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Processo : 00 I | 4 17 -47 .2002. 8. 20.000 I (00 1 .02.0 | 1 4 I7 -7 )
Recurso de Apelagflo n'2009.014417-2 (Relator: Des. osvaldo cruz) - 2n rurma
Andamento atual: sentenga improcedente, Foi dado provimento ao recurso de
apelagSo da Nordeste e, ap6s inadmitido o recurso especial do Estado do Rio
Grande do Norte. o processo transitou em julgado, em 01/03/2011. Iniciar
execugio. Em 18102120t6, distribuida a execugio de julgado, no valor de Rg
75O-410,71, tendo sido proferido despacho, na mesma data, determinando a
citagfio do Estado do Rio Grande do Norte. Em 02lo912016, sem alteraqdo na
movimentagSo. Em 08/11/2016, autos conclusos para despacho. Em 30/10/2017.
sem alteragdo na movimentagSo.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
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Valor envolvido: R$ 1.112.030,85 (05/89 a 05/93)
06.2002)

ClassificagSo de risco: Possfvel

(cf. informagdo do cliente em

Natureza: AgSo de Repetigdo de Inddbito
Local: 3'Vara da Fazenda Priblica da Comarca de /Sp
PaTtes: NORDESTE x ESTADo DE SAo PAULO
Processo: 053.02.017343-4 (0017343-79.?002.8.26.0053) execugdo de julgado:
000995 I -63.201 7.8.26.0053
Andamento atual: sentenga improcedente, Recurso de aperagio julgado
improcedente. Interposto Recurso Especial. Despacho inadrnitindo o Recurso
Especial' Interposto Agravo de Instrumento de Despacho Denegatr6rio de
Recurso Especial. Agravo de rnstrumento distribuido ao Ministro Relator LUIZ
FUX - Primeira Turma (Ag l020r2r). Dado provimento ao agravo para dar
provimento ao recurso especial. o feito transitou em julgado e ser6 dado infcio
dr execugdo. Em 3o/09/2015, protocolada petig5o, dando inicio i execugdo de
jufgado' no valor de Rg l's27.806,74.F,m}4/LUzors, foi proferido despacho,
determinando a citagSo do Estado de s5o paulo. Em z3llltz}ls, foi juntada
petigSo da Fazenda do Estado de s6o paulo. Em 0glo3tz0l6,sem novidades na
movimentagio. Em 211o6,2016, foi juntada petigeo pera Fazenda do Estado de
56o Paulo. Em 2010612016, apresentada impugnaqio pela Nordeste, aos
embargos opostos pelo Estado de sflo paulo. Em r0i05l2017, proferido despacho,
determinando a digitalizagSo dos autos. Em 2g106/2o17, proferido despacho,
determinando que a Fazenda do Estado de Sio paulo apresente impugnageo.
Em 3rlo7l20l7, protocolada manifestagao i impugnagio apresentada pero
Estado de S5o Paulo.
Valor da causa: Rg 10.000,00 (dez mil reais).
valor envolvido: R$ 925.019,96 (12/89 a05lg3) - (cf. informasfio do cliente em
06.2002)

Classificag5o de risco: Possivel
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Natureza: Agdo de Repetigio de Inddbito
Local: 18'Vara Civel da Comarca de Aracaju/SE
Partes: NOR-DESTE x ESTADO DE SERGIPE
Processo: 20021190t407 (CNJ: 0020755-07.2002.8.25.0001) novo no:
201 I 1 1805275

Andamento atual: Proferida sentenga de extingdo do processo sem julgamento
do m6rito' Apresentamos recurso de apelagfio, ao quat foi negado provimento
diante do posicionamento do c. srJ (prescrigao decenar: .,... Ante o exposro,
conhego do Recurso interposto pela Nordeste Linhas A6reas s/A em face do
Estado de sergipe (AC n' 4203/2oro), para negar-rhe provimento, mantendo-se
fntegra a sentenga de l" grau que reconheceu a prescriEio ao direito a restituigao
dns valores pagos indevidamente."). Diante do perfodo discutido nos autos e do
posicionamento do srJ, quanto ir prescriqao decenal, o feito transitou em
julgado. sentenga rescindida. Julgamento corn resolug6o do m6rito, negando
provimento i agf,o. Transitado em jurgado em rsr02r20rr. Em 0g/03/2016. sem
novidades na movimentag5o,

Valor da causa: Rg 10.000,00 (dez mil reais).
valor envolvido: R$ 10.943,91 (05/91 a 0llg2) - (cf. informagdo do cliente em
06.2002)
Classificag6o de risco: possivel
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AqOES DE REpETreAo os mnfnrro . rcMS - ADrn 1.089-t/DF

Natureza: Agio de RepetiEdo de Ind6bito
Local: 1'Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Salvador/BA
Partes: RIO SUL x ESTADO DA BAHIA
Processo: | 40029 17 648-8 (CNJ: 0068 I 8 8-62.2002. 805.000 I )
Andamento atual: Autos encaminhados para o perito judicial, aguardando sua
manifestagdo. Jd foram entregues memoriais. Aguarda-se finalizagio da fase
probat6ria. Proferido despacho em 05106t2012, intimando as partes para se
manifestarem sobre o laudo pericial, protocolada manifestagio em z9/06t2012.
Aguardando manifestagdo da Fazenda p6blica. os autos permanecem na
conclusfro, desde 07101/2013. Remessa dos autos para digitalizagdo, em
l2l0ll20l5. Em 08/03/2016, sem novidades. Em 02t0gtz0l6, sem novidades na
movimentag6 o, 30/1012017 sem movimentaqio.

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
valor envolvido: R$ 410.343,11 (10/92 a 06194), cf. informaqdo do cliente em
06.2002).
Classificaqdo de risco: Possfvel

Natureza: Agdo de Repetigdo de Ind6bito
Local: 5" Vara da Fazenda Pribtica da Comarca de Brasflia./DF
Partes: RIO SUL Linhas A6reas S/A x Distrito Federal
Processo: 2002.0L1.047582-3 - STJ - Resp n. 10g1933/DF - ARE n" i4Z.I34
Andamento atual: o feito aguarda julgamento do recurso especial (interposto
pela Rio sul) e do Agravo contra Despacho Denegat6rio de Recurso Especial
(interposto pelo Distrito Federal). Distribuido o Recurso Especial da Rio suI (n."
1081933)r para o relator. Decis6o que negou seguimento aos recursos especiais
(19105/2010). Apresentados Agravos Regimentais por ambas as partes que
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aguardavam julgamento (Rel. Min. Benedito Gongalves - l" Turma). Negado
provimento de ambos. opostos Embargos de Declaragdo pela Rio sul em
0410s/2012. Negado provimento aos embargos de declarag5o, tendo sido
interposto recurso extraordindrio em lslo8l20l2. publicado despacho em
2010912012, abrindo vistas dos autos para apresentag6o de contrarraz6es de RE.
contrarrazOes apresentadas em 03/10/2012. Autos conclusos ao Min. vice-
Presidente em 05/10/2012. Proferida decis6o, indeferindo, liminarmenre, o
recurso extraordindrio interposto, julgando prejudicado o recurso, nos termos
do art.543-4, g 5" do cPC e n6o admitindo o recurso, em2gr0?J2013. Interposto
ADRESP' em ll/0312013. Proferido despacho, intimando a parte agravada
(Distrito Federal) para oferecer resposta ao ARE interposto pela Rio Sul, em
18i03/2013. Autos distribufdos perante o srF, ARE 742734 - relator Min. Luiz
Fux. Proferida decisdo monocr6tica, negando provimento ao agravo interposto
pela Rio sul, Protocolado agravo regimental, em o2lo9l2ol4. Autos remetidos i
conclus5o, na mesma data. Autos permanecem na conclusfio, desde 0zto9l20l4.
Em 1910612015, por maioria de votos, a Turma negou provimento ao agravo
regimental. Em 28109/2o15, os autos retornaram i vara de origem, para inicio
da execuqio de julgado. Em 02/08/2016, sem novidades na movimentag5o. Em
3OllOl2OlT,sem movimentagfr o.

valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). valor envolvido: R$ 2.205.652.70
pA% a 06/94) - (cf infomtagdo do clieate em 06.2002)
ClassilicagSo de risco: Possivel

Natureza: AE6o de Repetigdo de Inddbito
Local: l" Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Vit6ria/ES
PaTtes: RIO SUL x ESTADO Do ESPIRITo SANTo
Processo : 240200922'7 6 (CNJ : 0009227 -7 5. 2002. 8. 0 8.0024)
Andamento atual: Proferida sentenqa de improcedGncia. Interposto recurso de
apelagSo, tendo sido dado provimento para julgar a agio procedente. Interposro
Recurso Especial pelo Estado, que foi inadmitido. o Estado do Espirito santo
interpds Agravo que aguarda processamento. Em o2t0gl20l6, sem arteragdo na
movimentaqSo. Em 30/06/2017, sem alteraqio na movimentagio.
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Valor da causa: R$ IO.00O,O0 (dez mil reais). Acolhida impugnag6o do Esrado para
apuragdo do valor.
Valor envolvidol R$ 905.149,14 (06193 a06/94), cf. informaqdo do cliente em junho
de2002.
ClassificagSo de risco: Possivel

Natureza: 4,96o de RepetigSo de Ind6bito
Localt 2^ Vara da Fazenda Pdblica da Comarca de Campo Grande/MS
Partes: RIO SUL x ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Processo: 1020 195 522 (CNJ 001 9552-70.2002. 8. I 2.000 I )

Precaflirio n' 20 I O.il 1 559. I
Andamento atual: Foi iniciada a execugio do julgado. Aguardando no arquivo
provis6rio a expedigi.o de requisigdo de pagamento pelo E. Tribunal de Justiqa do
Estado. Dado inicio i.execuqdo do julgado no valor de R$3.848,35 (RS 3.562,99 -
principal / R$ 285,46 - verbas sucumbenciais). Valor pago e processo encerrado
em definitivo.

Natureza: Agio de Repetigdo de Inddbito
Local: l" Vara Tributd.rios - Comarca de Belo Horizonte/MG
Partes: RIO SUL x ESTADO DE MINAS CERAIS
Processo: 24027531383 - AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo de
insrrumento n" 1.254.991 (CNJ: 753 l3g3 -37 .2002.9.13.0024)
Andamento atual: o agravo de instrumento em recurso especial, interposto pela
Rio sul perante o srJ, foi improvido em decisSo publicada em fev/2011 (AG
L254991 - Rel. Min- Benedito Gongalves - 1n rurrna), Interposto agravo
regimental que teve seu provimento negado por unanimidade pela turma.
Interpostos Embargos de DeclaragSo, cujojulgamento ainda est6 pendente.
No REsp 1166195, o relator determinou o sobrestamento do feito, uma vez que
a quest5o discutida nos autos jf est6 send debatida no Resp 1.261.0201c8, que
foi submetido ao rito dos recursos repetitivos. Foi interposto Agravo Regimental
e os autos estiio conclusos ao relator desde 08/06/20L2.
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Yalor da causa: Rg | 0.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R$ 7.982.995,50
(05/89 a 06/94) - (cf. informagSo do cliente em 06.2002)
Classificaqio de risco: Possivel

Natureza: Agdo de Repetigd.o de Ind6bito
Local: 4" Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Cuririba./pR
Partes: RIO SUL x ESTADO DO PARANA
Processo: 39 I 00/0000 (CNJ : 0000 I 88-92.2002. 8. I 6.0004)
Andamento atual: Reformado definitivamente o ac6rd6o proferido pelo TJpR,
pelo c. srJ' para que seja julgado o mdrito da demanda. os autos baixaram em
fevl20ll e a Rio sul protocolou manifestagio a respeito da quest5o de m6rito e
de como ela vem sendo julgada favoravelmente perante o c. srJ. paralelamente,
foi dado provimento ao agrayo de instrumento em recurso extraordindrio para
determinar o retorno para origem (ADDRExI n." 6lllz2l?R). Interposto agravo
de instrumento, pelo Estado do ParanS, contra decisio que deferiu o pedido de
apresentagSo de prova emprestada. Protocoladas as contrarrazdes de agravo de
instrumento, eml9llll20l2. Proferido despacho, intimando o Estado do parand
a se manifestar sobre a documentagdo apresentada pela Rio sul, em zzllltz}lz.
Em 03/08/2016, sem novidades na movimentaqio.
Aguarda decisao a respeito das provas, em primeiro grau, proferido despacho
em2810912012. determinando a apresentagio de prova emprestada, tendo sido
efetuado o protocolo em 3011012012. Distribufdo AI n" 09774gg-1, interposto pelo
Estado do Paran6 (Rel. Des. Ruy cunha sobinho - 1" cimara civel). proferido
despacho, em 1510412013, determinando que a Rio sul de manifeste acerca da
documentagfio juntada aos autos pelo Estado do paran6. protocolada petiE6o,
rebatendo a manifestagio apresentada pela Fazendo do Estado do parand, sobre
os laudos juntados pela Rio Sul, a titulo de prova emprestada. Julgamento do
agravo de instrumento realizado em 21105/2013, tendo sido dado provimento ao
agravo de instrumento, interposto pela Fazenda do Estado do parand (ainda nflo
publicado). Publ. em lll0712013, decisSo, nos seguintes termos: ,.por
unanimidade de votos, deram provimento ao recurso." opostos embargos de
decfaragio, em2210712013. Em 06/08/2013, foi proferido despacho, nos seguintes
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termos: "Contados e preparados, voltem os autos conclusos para sentensa." Nos
autos dos edcl no AI 0977488-1lD2,foi proferido despacho, nos seguintes termos:
"cumpra-se o venerando despacho: I. Tendo em vista o efeito infringente
pretendido nos embargos de declaragio opostos pela massa falida Rio sul Linhas
Adreas, intime-se o embargado - Estado do paran6 - para, querendo, se
manifestar, no prazo de 05 cinco dias. II. Ap6s, voltem conclusos.,' Em
0910912013' foi proferida decisSo, rejeitando os embargos de declaragio, por v.u.
Ern 26/09/2013, foram interpostos os recursos especial e extraordin6rio. Em
l9llll20l3, foi publicado despacho, determinando vista i parte contr6ria para
apresentaqf,o de contrarrazdes aos recursos especial e extraordindrio
interpostos. Emo6/1212013, foi proferido despacho, deterrninando que a Rio Sul
se manifeste quanto ao prosseguimento do feito. protocolada petig6o, em
1611212013, requerendo a realizagio de provas nos autos. Em 01104/2014, toi
proferida decisSo, negando seguimento aos recursos especial e extraordindrio
interpostos pela Rio sul. Em 1410412014, foram interpostos ADResp e ADRext.
Autos remetidos ao arquivo provisdrio para posterior digitalizagio, em
lE,l0El20l4. Em o2ll2l2ol5, proferido despacho, determinando a intimaEio do
perito judicial Dr. sandro Rog6rio Rauen Lopes, para infcio dos trabalhos
periciais. Em 08/03/2016, sem alteragdo na movimentagdo. Em ogflllz0l6,
expedida certidfro pelo cartdrio, informando que o perito foi comunicado acerca
dos questionamentos apresentados pelas partes, a serem respondidos. Em
1811112016, apresentada manifestag6o pelo perito judicial, sobre valor dos seus
honor6rios (R$ 15.400,00). Em 1411212016, apresentada petigio pela Rio Sul,
concordando com o valor dos honor6rios periciais e requerendo que o valor seja
pago em 10 vezes. Em 08/05/2017, apresentada petig6o pelo perito, esclarecendo
a sistemdtica adotada para o valor dos honordrios. Em z9l0sl20l7, protocolada
petiqfro pela Rio sul, ratificando a sua concordancia, com relagdo ao valor dos
honordrios. Em 05/0612017, protocolada petigEo pelo Estado do parand,
informando que a obrigagio de pagamento dos honor6rios do perito 6
integralmente da autora do feito. Em 3o/Lo/2o17, sem alteragio na
movimentagio.

Paralelamente, foi dado provimento ao agravo de instrumento em recurso
extraordindrio para determinar o retorno para origem (ADDRExI n..
6rrr22tPR)
Aguarda decisf,o a respeito das provas, em primeiro grau.
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Natureza: 496o de RepetiEio de Inddbito
Local: 3" Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Recife/PE
Partes: RIO SUL x ESTADO DE PERNAMBUCO
Processo: CNJ: 0018077 -41.2002.8.17 .0001 (001 2002 018077 3)

Andamento atual: Foi decretada a extingSo do processo, sem resolug5o do
m6rito (o juiz, equivocadamente, entendeu ter ocorrido in6rcia da Autora na
condufeo do processo). Foi interposto recurso de apelagSo e remetidos os autos

ao Tribunal de Justiga do Estado de Pernambuco. Aguarda.se julgamento do
recurso (apelagdo 0018077-4L.2002.8.17.0001 (227687-5)\. Autos remetidos i
concfusfio, em 24lltl20l0. Os autos permanecem na concluseo, desde
24llll20l$. Em l0lIll20l5, proferido despacho, determinando a especificageo
de provas. Em 2410212016, protocolada petigdo, requerendo a realizagSo de
prova emprestada nos autos. Em 0210812016, autos encontram-se na conclus5o,
desde 08/03/2016. Em 30ll0l20l7, sem alterag5o na movimentagSo.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valorenvolvido: R$ 47.997,33 (04194

a 06/94) - (cf. informagdo do cliente ern 06.2002)

ClassificagSo de risco: Possivel

Natureza: Agflo de RepetiESo de Ind6bito

Local: I ln Vara da Fazenda da Comarca do Rio de Janeiro/RJ

Partes: RIO SUL x ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo: 20020010765004 (CNJ: 0078371-05.2002.8. I9.0001)
Andamento atual: Proferida sentenqa de proced6ncia: "...Isso posto, JULGO
PROCEDENTB o pedido narrado Drs tintas da inicial. Condeno o r6u a devolver
i autora as quantias recolhidas i titulo de ICMS incidente no transporte a6reo,
no perfodo de 06/93 a 06194, corrigidos ...", com posterior interposigSo de

recurso de apelagfio, por parte do Estado do Rio de Janeiro e apresentag6o de

contrarraz6es de apelagdo em agosto de 2010. Negado provimento ao r€curso.
Interposto recurso especial. Proferida decisdo em 08/11/2012, inadmitindo o
recurso especial, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. Despacho em
17ll2l20L2: Cumpram-se os v. AcrfrdSoV Decis6es, de fls. 615-624 e 692-695.
Aguardando execugio de julgado. Protocolada execuqflo de julgado, em
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07107/2016, no valor de R$ 6.299.594,57. Em 03/08/2016, sem alteragio
movimentagf,o. Em 30110/20L7, sem alteragf,o na movimentagdo.

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mit reais).
Valor envolvido: R$ 3.681.999,78 (06/93 a 06/94) cf. informaedo do cliente em
06.2002.

Natureza: AgSo de Repetigdo de Inddbito
Local: 6" Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Porto Alegre/RS
Partes: RIO SUL x ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Processo: 1102897 42 (00 li 1.05.0353969,8)

trdnsito em iulgado do processo,

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
valor envolvido: R$ 2.531.884,87 (05/89 a o6/94) cf. informagio do cliente ern
06.2002.

ClassificagSo de risco: Possivel

Hono16rios:
Advogado responsdvel:

Natureza: Agdo de Repetigdo de Inddbito
Local: 2u Vara da Fazenda da Comarca de Floriandpolis/SC
Partes: RIO SUL x ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo : 02302022293 | (CN J : 0022293 - 8 1 . 2002. 8. 24. 0023 )
Andamento atual: Sentenqa favorfvel (0612011): .(.-. Assim, julgo procedente o
pedido para condenar o rdu a restituir os valores recolhidos a titulo de ICMS,
conforme valores histiricos expostos no laudo pericial, os quais serdo atualizados
monetariamente pelo INPC de cada desembolso atd o trdnsito em julgado, quando

fluird somente a SELIC. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honordrios
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advocaticios, que fLro em l0o/o daquele montante, alim de reembolsar as despesas

processuais havidas, Sem custas finais Sentenga sujeita ao reexame necessdrio.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se,", Interposto recurso de apelagSo pelo Estado
e contrarrazoado em 08ll2l20l1. Remessa ao TJ/SC, eml&l0U20l2.

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R$ 11.329.609,00

(05/89 a 06194) - (cf. informaqdo do cliente em 06.2002)
ClassiticagSo de risco: Possivel

Naturezar Agio de RepetigSo de Ind6bito

Local: 14" Vara da Fazenda Priblica da Comarca de S5o Paulo/SP
PaTIes: RIO SUL x ESTADO DE SAO PAULO
Processo: 053.02.01'7342-6 - REsp n" 1305437/SP (20L1/0034737-0)
Andamento atual: Intimaqfro do ac6rd6o que negou provimento ao recurso de

apelagio. Protocolo de Recurso Especial e Extraordindrio. Ambos os r€cursos
foram inadmitidos, o que gerou a interposigf,o de agravos em recurso especial e

ern recurso extraordinSrio, em dezembro de 2010. STJ: Rel. Min. Teori Albino
Zavascki - aguarda julgamento. AREsp provido, convertendo o recurso em
REsp, que aguarda julgamento.

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R$ 34.280.808,59
(05/89 a 06/94) - (cf. informagdo do cliente em 06.2002)
Classificacfio de risco: Possivel.

grq
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Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017

VARIG S.A.

AT.: Dra. Shirley

Refer€ncia PROCESSO: 0018344-27.2000.8.1 9.0001

12A VARA DE FMENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL DO

RIO DE JANEIRO

AUTOR: VARIG S.A. - VIA9AO RIO-GRANDENSE

nEu: MUNIC|PIO DO RIO DE JANEIRO

Prezados senhores

Conforme solicitado, segue, abaixo, um breve relat6rio do processo em refer€ncia.

A Varig ingressou com agao visando ir repetig6o do ind6bito dos valores pagos

referentes aos tributos de IPTU, TCLLP e TIP de 1995 a 1999 dos imOveis listados na

inicial.

Apos a dilagSo probat6ria foi proferida sentenga no seguinte sentido:

'/SIO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido,

para, na linha da fundamentag1o: NULIFICAR' ante a

inconstitucionalidade reconhecida, os langamentos fiscals

relativamente ao lPTlJ, naquilo em que excederam it aliquota de

0,60%. atd o exercicio de 1999, posfo serem im6veis ndo

residenciais: NULIFICAR, ante a inconstitucionalidade

reconhecida, os langamentos flscais referentes d TCLLP e TIP;

CONDENAR o municipio reu a restituir d autora, os valores de

IPTIJ, indevidamente pagos, e o desembo/sado a titulo de TIP -
Taxa de tluminagAo P(tblica e TCLLP - Taxa de Coleta de Lixo e

Rua da Assembloia. 58' 4o andar . Centro. Rio de Janeiro . Brasil. CEP 2001 1'000

lel:55 21 2224-9494 . Fax: 55 212224-5441. e-mail: gQ9!?!y(@gqe!Adv.@0.!.1
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Limpeza P0blica, quantitativo a ser apurado quando da

liquidageo da sentenga, atravds de c1lculo aritm1tico. No que

peftine ao juro de mora, este deverd ser contado a paftir do

trinsito en julgado a teor da S(tmula 1BB do STJ, a proporgdo

de 1,0% (um por cento) ao m9s, juro legal (&1o, aftigo 161 do

CTN). Correg1o monet4ria dos efeflvos pagamentos, pois ndo

acresce, e t6o somente serve para a manutengSo do poder da

moeda no tempo. Quanto aos consede os da sucumbdncia, e

sopesados os critdrios de aferigSo, com razoabitidade e

prudencia, tendo a autora decaido em pafte do que postulou

(aliquotas minimas), custas proporcionalmente distribuidas

(cinqIenta por cento para cada qual), compensando-se os

honorArios- Com ou sem recurso volunt\rio, ultrapassado o
prazo, subam ao Egregio Tribunal de Justiga.

lrresignadas, ambas as partes apelaram, sendo proferido o seguinte Ac6rd6o:

"Deye-se assim ser dado provimento parcial ao recurso do

Municipio, para o fim de se ratificar a sentenga t6o s6 quanto a

aliquota segundo a qual deve ser calculado o IPT\J devido no

periodo em discussdo, negando-se, por via de conseqildncia,
provimento ao recurso do contribuinte."

A parte R6, apesar de ter logrado parcial 6xito em sua apelagao, ainda manejou

Recurso Exlraordin6rio que foi inadmitido. Em sequencia, apresentou Agravo de

Instrumento contra a inadmissao, entretanto, o mesmo seguiu a mesma sorte do

anterior. Agravos Regimentais e Embargos de DeclaraESo foram apresentados pelo

Municlpio e tambem nao prosperaram.

Sendo assim, operou-se o transito em julgado, cabendo, portanto, ao ente municipal

proceder a devoiugao, acrescidos de juros e correq6o monetarias legalmente

impostos, dos valores pagos pela Varig, a titulo de:

Rua da Assembl6ia, 58 . 4' andar . Centro, Rio de Janeiro. Brasil. CEp 2001 i.OOO
fel 55 21 2224-9494 . Fax'. 55 21 2?24-5441 . e-mail: qoesadv@ooesadv.com.br
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- IPTU, no que exceder a aliquota rinica de 0,8%, no periodo de 1995 a 1999'

conforme, conforme fls. 7 do Ac6rdao;

- TCLLP, no periodo de 1995 a 1999;

- Taxa de lluminagEo P0blica, no periodo de 1995 a 1999;

lniciada a fase executiva, a parte autora apresenlou seus calculos de liquida9ao que

foram impugnados pelo Municipio r6u. Considerando a divergencla, o Jufzo da 124

Vara de Fazenda Poblica, determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para

apuragdo do valor a ser restiluido'

o contador Judicial apurou o valor total, devido d VARIG DE R$ 1.700.038,93 (hum

milhao, Setecentos mil e trinta e oito reais e noventa e tr€s cenlavos), valor, ressalte-

se, superior ao valor dos cAlculos apresentados pela autora.

As partes, atendendo determinagao do Juizo, manifestaram-se sobre os c6lculos,

ambas concordando com o valor apresentado pelo contador judicial, ap6s o que o

o Juiz determinou a expedigSo de Precat6rio definitivo, no valor mencionado.

No momento, o processo encontra-se em fase de expedigao do Precat6rio pelo

cart6rio-

Atenciosamente

Rua da Assembleia. 58 . 4o andar . Centro . Rio de Janeiro ' Brasil ' CEP 2001 1 -000 3
ret 55 21 2224-9494 . Fax 55 21 2224-5441 . e-mail re9s.3-4y@g.9Cga.q!.q9o.u
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T A V A R E S.P A E S

Prineipal
Autor(s )

R€u( s)

Terceiro lnteressado

Rito
Natu r€za

Tipo de AgAo

Foro
Vara
Comarca
U.F.
Proccsso n "

I nstencio
Data de Entrada
ObJeto

Valor da Causa

Data 04/05/2001
Beneficio Econdmico Estinrado Ndo podemos estimar um valor. tendo em vista que atraves da a9ao se estd a

discutir a legalidade da cobranga do ATAERO (que incidia d razdo de 50%

sobre o valor das tarifas aeroportu6r'ias) c de algumas tarifas aeroportudrias O

valor envolvido na demanda aumenta a cada mes e os valores que sc busca

recuperar foram recolhidos Pslas emPresas desde l0/ 1991.

Probabilidad€ de Exito
Data de Distribuig6o
Dcsdobramento(s)

A ndamentos
Data

06/03t2009

Possivel
l8/t0/2001
Apelageo n' 20015 1010204200
lmpugnagdo ao Valor da Causa n'200251010035005

D es cricio

Publicada decisdo acolhendo em parte os embalgos declarat6rios das autoras, alterando o

disDosrlivo da sentenQa para: "lsto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO' SEM

RESOLUCAO DE MERITO, qUANIO d AUTOTA VASP VIACAO AEREA SAO PAULO S/A,

espccificamente no que concernc aos pedidos de declaragSo de inexistancia de relaqAo

juridica que a obrigue a recolher as tarifas aeroportu6rias (de pouso e permanencia) e de uso

das comunicagdes e dos auxilios a navegaqao adrea em rota, sob o cnfoque da afronta ao

principio da legalidade. com fulcro no artigo 267,y,do CPC, em razao da litispendCncia

q5s1(4

RELATORIO DE PROCESSOS

Nordeste Linhas Adreas
RIO SUL Servigos Aereos Regionais S/A
TAM Linhas Adreas S/A
'fransbrasil S/A
VARIG Viagdo Adlea Rio Crandensc S/A
VASP S/A

INFRA ERO
Uniao Federal

Estado de Santa Catarina

Ordin6r'io
Condenat6ria

Qrdin6r'ia

Justiga Federal
12" Vara
Rio de Janeiro
RJ

200151010204200
I
t6/08/200s

Declarag6o de inexisr€ncia de relaqao juridico-tribut6ria que obrigue as autoras a

recolherem algumas das Tarifas Aeroportudrias e o ATAERO, cumulado com pedido de

repetigdo de indebito.
RS 1.696.800.000,00 Valor da Causa atualizado R$4.627'649.076,95



a38Ke
ocorrida, no aspecto delimitado; JULCO IMPROCEDENTE, quanto d Autora VASP
vlAqAO AEREA SAO PAULO S/A, o pedido especifico de declaragdo de inexistencia de

relagdo juridica que a obrigue a recolher as tarilas aeroportu6rias (de pouso e perman€ncia) e

de uso das comunicagOes e dos auxilios i. navegagdo a6rea enr rota, sob o enfoque da afronta
ao ptincipio da modicidade; bem como o pedido de inexist€ncia de relagdo juridica no que se
ref'ere ao Adicional de Tarifa Aeroportuaria - ATAERO incidcntc sobre as tarifhs de pouso e

de perman0ncia, assim como o pedido de restituig6o de tais valores; JULCO
IMPROCEDENTE o pedido declarat6rio formulado, no que se refere is Autoras RIO SUL
LINHAS A6REAS S/A, VARIG S/A, VIACAO AEREA RIO GRANDENSE, NORDESTE
LINHAS AEREAS, TAM LINHAS AEREAS S/A C TRANSBRASIL SiA LINHAS
AEREAS, de inexistdncia de relagdo juridica quanto ds tarifas de pouso e de permandncia e

ao Adicional de Tarifa Aeroportu6ria - ATAERO incidente sobre as aludidas tarifas, bem
como os pedidos de restituigAo dos valores recoihidos a tal titulo e de restituiqeo dos valores
referentes ao Adicional de Tarifa Aeroportudria - ATAERO incidente sobre as mesmas;
JULGO PROCEDENTE o pedido especifico para deciarar a inexist€ncia de rela-gdo juridica
que obrigue as Autoras RIO SUL LINHAS AEREAS S/A, VARIC S/A - VIACAO AEREA
RIO CRANDENSE, NORDESTE LINHAS AEREAS, 'I'AM LINIIAS AEREAS S/A C

TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS a recolherem as tarifas de uso das comunicacdes e

dos auxilios i navegagdo adrea em rota, e de uso das comunicagdes e dos auxilios rddio e

visuais em 6r'ea terminal de trafego a6reo, bem como para reconhecer a nao-incidCncia do
Adicional de Tarifa Aeroportu6ria - ATAERO sobre as referidas tarifas; e JULGO
PROCEDENTE o pedido espe-cifico, para de_clarar a inexist€ncia de relagio juridica que
obrigue a Autora VASP VIACAO AEREA SAO PAULO S/A a recolher a tarifa de uso das

comunicagdes e dos auxilios r6dio e visuais em erea terminal de trAfego adreo, bem como
para reconhecel a ndo-incid€ncia do Adicional de Tarila Aeroportu6ria - ATAERO sobre a

referida tarifa.
Condeno a Unido a restituir ds Autoras RIQ SUL LINHAS AEREAS S/A, VARIC S/A -

VIACAO AEREA RIO CRANDENSE, NORDESTE LINHAS AEREAS, TAM LINHAS
AI1REAS S/A e TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS os valores pagos a rirulo de rarifas
de uso das comunicagOes e dos auxilios d navegagao adrea em rota, e de uso das

comunicagdes e dos auxilios r6dio e visuais em 6rea terminal de trefego aireo; bem como os
valores atinentes ao Adicional de Tarifa Aerooortu6ria - ATAERO incidentes sobre as

rcferidas tariths, corrigidos monetariamente pelos seguintes indices: INPC de fevereiro/91 a

dezembro/91; UFIR a partir de janeiro/92 (Lei n" 8.383/91), atd dezembro/95; taxa SELIC a
paltir de janeiro/96, na forma do art. 39 da Lei 9.250195, como fator misto de corregao e

juros de mora, observada a prescr-i96o, ao que devem ser restituidos os valores
correspondentcs aos fatos geradores ocorridos a partir de 18/10/1991, nAo havendo <1uc se

falar em incidOncia de expurgos, jd que o periodo nio abrangido pela prescrigdo nio se

refere ao intervalo temporal atingido por expurgos inflacion6rios-

Condeno, ainda, a Unilo a restituir d Autora VASP VIAQAO AEREA SAO PAULo S/A os

valores atinentes d tarif'a de uso das comunicagdes e dos auxilios r6dio e visuais em 6rea
terminal de tr6fego aireo, corrigidos monetariamente pelos seguintes indices: INPC de

fevereiro/91 a dezembro/91; UFIR a partir de janeiro/92 (Lei n" 8.383/91), at€ dezembro/95;
taxa SELIC a partir de janeiro/96, na iblma do art. 39 da Let 9.25Q/95, como fator misto de

corregao e juros de mora, observada a prescriqdo, ao que devem ser restituidos os valores

con'espondentes aos latos geradores ocorridos a partir de l8/10/1991, ndo havendo que se

falar em incidGncia de expurgos, j6 que o periodo nao abrangido pela prescrigdo nio se

refere ao intervalo teinporal atingido por expurgos inflacion6rios.
Condeno. ademais, a Uniao a restituir a Autora VASP VIACAO AEREA SAO PAULO S/A
os valores correspondentes ao Adicional de Talifa Aeroportu6ria - ATAERO incidente sobre

as tarifas de uso das comunicag6es e dos auxilios d navegagdo adrea em rota, e de uso das

conrunicaq6es e dos auxilios rddio e visuais em 6rea terminal de trdfego adreo, corrigidos

monetariamente pelos seguintes indices: INPC de fevereiro/91 a dezembro/g1 ; UFIR a partir

de janeirol9? (Lei n' 8,383/91), atd dezemblo/95i taxa SELIC a Partir d€ janeiro/96, na

forma do aft. 39 da Lei 9.250195, como fator misto de conegio ejuros de mora, observada a

prescrigSo, ao que devem ser restituidos os valores cortespondentes aos fatos geradores

ocorridos a partir de l8/10/l99l,n6ohavendoquesefalaremincid€nciadeexpurgos,j6que
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o periodo nao abrangido pela prescrigao nio se refere ao intervalo temporal atingido por
expurgos infl acion6rios,

Custas ex lege. HonorArios advocaticios repartidos ante a sucumb€ncia reciproca."
l'l/0512010 Autos remetidos ao Egf. Tribunal Regional da 2" Regido para ju)gamento das apelaqdes

inlerpostas por todas as partes.

Desdobramento
Recorrente(s)

Nordeste Linhas Adreas
RIO SUL Servigos A€reos Regionais S/A
TAM
'lransbrasil S/A
VARIC - Viagao Adrea Rio Crandense S/A
VASP
INFRAERO
Uni6o Federal

Recorrido(s) Os mesmos

Rito
Nalureza Recursal
Tipo dc Recurso ApelagAo
Tribunal 'l'ribunal Regional Federal - 2'Regiio
Camara 4'Turma
Comarca Rio de Janeiro
U.F. RJ

Processo no 20015 | 010204200
lnstincia
Dala de Entrada 0l/06/2010
Objeto Re folma da sentenga.

Andamentos
Data Descrigio

27/04/2016 loi realizado o julgamento das apelagdes. A apelag6o das empresas autoras foi desprovida e

as apelaqdes das rds foram providas.
19110/2016 foi realizada a sessdo de julgamento dos embargos de declaragdo opostos, lendo sido

rejeitados os embargos declarat6rios das empresas autoras e parcialmcnte acolhidos os
embargos das ris, fixando-se a verba honordria em 30 mil reais para cada uma das r€s.

Z9lllla0l6 fbram juntados os recursos especial e extraordin6rio.
06/03/2017 os autos tbram encaminhados para a AGU para oferecimento de contrarrazdes, As r€s

tambim interpuseram recurso especial almejando a majoragao da verba fixada a titulo de

honordrios de sucumbincia.
18/05/2017 as autoras apr€sentaram suas contrarrazoes aos recursos das res.

24/07/201'1 r'emessa dos autos ao Ministdrio Ptlblico Federal.
3t/07/201'1 os autos se encontram conclusos ao Vice-Presidente para exame de admissibilidade dos

recursos esDecial e extraordin6rio.

Desdobramento
I mpugnant€(s)

INFRA ERO
Impugnado(s)

Nordeste Linhas A€reas
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Rito
Natureza
Tipo de 496o
Foro
Vara
Comarca
U.F.
Processo n '
Instencia
Data de Entrada
Objeto
Andamentos
D ata

18/t212002

24/01/2003

Desdobramento
Agravante(s)

Agrayado(s)

Natu reza
Tipo de Ageo
Tribunal
Cilmara
Comarca
U.F.
Processo n'
I nstAncia
Data de Entrada
Objeto

Andamentos
Data

15t02/20t I

I l/03/2011

t*{7
RIO SUL Scrvigos Adreos Regionais S/A
TAM Linhas Adreas S/A
Transbrasil S/A
VARIC ViagAo Adrea Rio Grandense S/A
VASP S/A
Ordin6rio
Incidental
Impugnag6o ao Valor da Causa
Justiqa Federal
12" Vara Federal
Rio de Janeiro
RJ

20025 101003500s
I
t6/08/2005
Majorar o valor atribuido d causa

Descri0no

Foi acolhida a impugnagIo ao valor da causa, tendo sido atribuido o valor de
R$ L696.800.000,00.
Interpusemos Agavo de Instrumento da deciseo que acolheu a Impugnagao.

Nordeste Linhas Adreas
RIO SUL Servigos A€reos Regionais S/A
TAM
Transbrasil S/A
VARIG - Viagdo Airea Rio Grandense S/A
VA SP

INFRAERO

Recursal
Agravo de Instrumento
Tribunal Regional Federal - 2" Rcgiio
4' Turma
Rio de Janeiro
RJ
2003020100 | 065s
z
l6/08/2005
Relorma da decisdo que acolheu a Impugnagio ao Valor da Causa.

Descrigio

Por determinagd' do STJ, os Embargos de Dcclaragdo interpostos contra o ac6rdeo que
nego,u, provimento ao Agravo foram reapreciados pela euarta Turma
do TRFZ, que negou provimento ao mesmo, mantendo a decisao pr.oferida.
Nesta data foi interposto Recurso Especial pelas empresas adreas-
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04/08/201I Proferido despacho determinando a manifestagao da Unido Federal, Estado de Santa

Catarina e INFRAERO em relagEo d sentenqa de falCncia da VARTC,
2010912013 Juntada petigao de contrarrazdes da INFRAERO ao Recurso Especial apresentado pelas

empresas aereas.

2111017015 PublicaqAo da decisao que admitiu o Recurso Especial interposto pelas empresas.

O recurso especial das autoras relativo a itnpugnagao ao valor da causa foi distribuido no
STJ, tomando o n' 1643179, em l7/12/2016. Alualmente encontra-se concluso com o Min.
Benedito Concalves.

Principal
Requerente(s) RIO SUL Servigos Aereos Regionais S/A

R€querido(s) Unido Fedelal e INSS

Natureza Tribut6ria
Tipo de Agno Aqdo Ordindria com Pedido de Tutela Antecipada
Foro justiga Federal

Vara l0' Vara Federal

Comarca Rio de Janeiro
U,F. RJ

Processo n" 200051010 | 27821
lnstAncia I

Objeto Declaragao de inexist€ncia de relagao juridico-tribut6ria que obrigue a empresa a recolher a

ContribuigAo para o Fundo Aerovi6rio e repetigeo de ind€bito.

Vator da Causa R$ 10.000,00
Data 30/05/2000

Beneficio Economico Estimado Nao podemos estimar um valor, tendo em vista que a ag6o envolve o nao Pagamento
de tributo cobrado mensalmente, d razdo de 2,5olo sobre a folha de pagamcnto da empresa.

Assim, a cada m€s, o valor envolvido na agao aumeuta, na proporgdo acima indicada.

Probabilidade de 0xito Possivel
Data de Distribuig6o 30/05/2000
Desdobramento(s) Apelaqao n" 20005 l0l0 127821

Andamentos
Data DescrigSo

2910912003 Foi publicada a sentenga que julgou improcedente o pedido e condenou a Rio Sul a pagar

honor6rios advocaticios fixados na base de lOyo sobre o valor da causa.

A7l1ln0$ Interpusemos recurso de Apelaqao.

Zlt06/2004 Autos remetidos ao Tribunal Regional Federal da 2", para processar e julgar o recurso de

aPelagio.

Desdobramento
Recorrerte(s)

RIO SUL Sefvigos A6reos Regionais S/A

Rccorrido(s)
INSS

Rito
Natureza Recursal
Tipo de Rccurso APelaqao
Tribunal Tribunal Regional Federal '2" Regiao

Cimara 3'' Turma
Comarca Rio de Janeiro
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U.F. RJ

Processo no 20005 1010127821
lnstincia Z

Probabilirlade de 0xito Possivel
Data de Distribuiqio 1910712005

Andamentos

Descrigio

1510612009 Nesta data foi publicado o v, ac6rddo que deu parcial provimento ao recurso de apelagdo

para acolher a preliminar suscitada pela apelante no que tange ao reconhecimento da
prescrigdo decenal, mantida, quanto ao mdrito! a sentcnqa de improcedencia do pedido.

l8/09/2009 lnterpostos recursos especial e extraordinerio.
2510912009 Autos remetidos A Fazenda Nacional.
O8/lOlZ009 Juntado aos autos Recurso Extraordin6rio da Fazenda Nacional.
lll)zlzjl3 Em novo julgamento, manteve-se o parcial provimento ir apelagdo para declarar a incid€ncia

do prazo prescricional decenal para restituigao de valores pleiteados.
O2/\O/2O14 Publicada decisdes que inadmitiram os Recursos Especial e Extraordin4rio interposto pela

ellrpresa aerea,

l0/lll20l4 Juntada de petigdes de Agravo em Reculso Especial e em Recurso Extraordindrio interposto
peJa Rio Sul.

15/12/2014 Juntada de petiqdo de contrarrazoes da Fazenda Nacional aos Agravos em Recurso Especial
e Extraordin6rio interpostos pela Rio Sul.

30/1212014 Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiqa,

10103/2015 Agravo em Resp autuado no STJ sob o n0mero 668654 e concluso ao Ministro Relator
Sdreio Kukina.

Principal
Requerente(s)

VARIC Viacio Adrea Rio Crandense S/A

Requerido(s)
Uni6o Federal e INSS

Natureza 1-ribut6ria
Tipo de AgAo Ordiniiria
Foro Justiqa Federal
Vara 28' Vara
Comarca Rio de Janeiro
u.F. lLJ

Processo no 99000965 l7
Instencia I

Objeto Declaragao de inexist€ncia de relagao j uridico-tributdria que obrigue a empresa a recolher a

Contribuigtro para o Fundo Aeroviario e repetigao de ind€bito.
Valor da Causa R$ 10.000,00

Data 13/04/1999
Beneficio Econdmico Estimado NAo podemos estimar um valor, tendo em vista que a agAo envolve o nAo pagamento

de tributo cobrado mensalmente, a razao de 2,59lo sobre a tblha de pagamento da empresa.

Assim, a cada mds, o valor envolvido na agao aumenta, na proporgao acima indicada.

Probabilidatle de Exito Possivel
Data de Distribuicio 1310411999

Desdobramento(s) Apelaqao n' 199951010096510

Andam€ntos
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Data

t9103/2002
04t04/2014

Desdobramento
Recorrentc(s)

Recorrid o(s)

Natu reza
Tipo de Agilo
Tribunal
Camara
Comarca
U. F.

Processo n"
Instiincia
Objeto

Probabilidade de 0xito
Data de Distribuigeo

Andam€ntos
Data

t0/tzl2009

tt/o6t20to
08/t l/20 r3
2410?12014

Descriq6o

Os pedidos foram julgados improcedentes e interpusemos apelageo
Foi proferido despacho determinando a suspensdo do feito atdjulgamento do recurso no STJ.

VARIC Viagno Airea Rio Grandense S/A

INSS

Recursal
Apelagao
Tribunal Regional Federal - 2" Regiao
4u'I'urma
Rio de Janeilo
RJ

19995 10100965 | 0
z
Relbrma da sentenga que ju)gou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
considelando legitima a cobranqa da contribui96o ao Fundo Aerovi6rio.
Possivel
t8/ta70o8

Desc ri96o

A apelaglo da empresa foi provida, mas, posteriormente, foram providos os Embargos
lnfringentes do INSS, e, com isso, manteve-se a sentenQa de improced6ncia dos pedidos.
Nesta data foram juntados os recursos especial e extraordin6rio, apresentados peia Varig.
l'-oram admitidos os Recursos Especial e Extraordiniirio interpostos pela autora.
Autos digitalizados e dist'ibuidos no STJ sob o nfmero 1438128, os quais se encontram
conclusos i Ministra Relalora Assusete Magalhdes .

Principal
Requerente(s)

Requerido(s)
Rito
Natureza
Tipo dc Agdo
Foro
Vara
Comarca
u. t-.
Processo no

lnstnncia
Data de Entrada
Objeto
Valor da Causa
Beneficio Econ0mico
empresa.

Data

Varig S/A
Onil Ind(stria e Com€rcio Lrda.
Centrais Eldtrica Bras.-Eletrobr.iis e Unieo Federal
Ordindrio
Tribut6ria
Ordindria
Justiga Federal
26' Y ara
Rio de Janeiro
RJ

9900rr7727
I
l6/08t2005
Indenizagdo por aus€ncia de corregdo monet6ria do Empr€stimo Compuls6rio.
R$ 50.000,00

Estimado Inestim6vel - vaiores a serem calculados a panir das contas de energia eldtrica da

06/05/t999
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Risco
Dnta de DistribuigAo
Desdobramento(s)
Andamentos
Data

23t t0/2003

03/02/2004
03/05/2004
07/06t2004

Desdobramento
Recorrente(s)

Recorrido(s)

Rito
Natureza
Tipo de Ageo
Tribunal
Cimara
Comarca
U,F.
Processo n'
I nst6 nc ia
Data de Entrada
Objeto
Risco
Data de Distribuigeo
Andamcntos
Data

20/03/2009

t4/06/20t2
17/1t/20t4
02/ )2/2014
26/03/20ts
14/04/20 | 5

25/05/2015
24/05/2016
?8/09/2A16
10/ 10/2017

Possivel
06/05/ t999
1 9995 1 0101 1 7720 - ApelaQao

Descrigio

Foi publicada a sentenga que extinguiu o proc€sso, com julgamento do merito em relagdo irUnido Federal e julgou parcialmente procedentc o pedid; em face da gt""Urir.'p., icondenii-la a adotar taxa SELIC como fator simult6neo a"-"oii"9ao monet,ria 
".juros dlmora na devolugio em espdcie Oo-: 

",ul:rur.O? 
cmpristimo computsOrio a partir de janeiro

l?1,1,^r"..T,llT 
r'19io de quatquer outro indice i rn"rrno tiruio. Tendo em visra que ab.letrobras decaiu de parte minima do pedido, os Autor€s lbram condenados a pagar custas ehonordrios advocaric ios, fi xados em I Ogz. ao 

"u 
fnl' utriUulao'J lu,]Jo.Foi interposta Apelageo pela Varig.

Foram protocolizadas Apclagao e Contrarrazoes pela Eletrobras.
us autos toram remetidos ao TRF_2" Resiio.

Cenrrais Eldtricas gras.-Eletrobres, Onil e Varig

Onil Ind0stria e Comdr.cio Ltda. e outros

OrdinArio
Recursal
Apelaqao
Tlibunal Regional Federal - 2" Rep.iao
3" Turma Especializada
Rio de Janeiro
RJ

)9995t0t0t t't720
2

l3/02/2008
Reforma da Sentenga.
Possivel
t8t06/2004

D€scriggo

Publicado o ac6rdio do julgamento que desproveu a apelagao inrerposta pela Eletrobriis eproveu em parte a apelagao apresentada pela Onil " Vu.ig, dete.m,in"rd; 
" ";i;";;;;;corregAo monetdria plena e incidGncia de juros rno.",?"io, de 6o/o ao ano, desde orecolhimento do tributo, dos valores relativos u" "_pierr_o compuls6rio sobreenergia el6trica, limitada a decisio aos cr6ditos posterior.l 

" 
f ySA.

J^"llid": Recurso Especial apresenrado pela Elctrobrds.
Publrcada decisdo que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela Eletrobris.Juntado o Agravo lnrerno interposto pela Eletrobrils.
Jul,p,amento do Agravo inlerno, o qual foi improvido por unanimidaoe.
Publicaqao do acorddo respect.ivo,
J^ri1?d" 9. Recurso Especial apresenl.ado pela Unii.o Federal.
l'ubtrcada decislo que admitiu o Recurso Especial interposto pela Unido
Aguarda-se remessa dos autos par.a o STJ.
Autos digitarizados e distribuidos no srJ sob o nr,imero l70l44llr{J, os quais se encontramconclusos ao Ministro Relator Herman Beniamin.
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Ref. Insufici€ncia tarif6ria

A Varig ajuizou a agio de indenizagio sob o fundamento de que o
congelamento das larifas, por ato governamental, trouxe-lhe prejuizos
(rompimento do equilibrio econ6mico-financeiro do conlrato de concess6o).
Pediu o ressarcimento com a inclusio de danos emergentes e lucros
cessantes, acrescidos de corregao monet6ria e juros.

A Uni6o foi condenada (em 1995) ao pagamento do valor de R$
2.236.654.126,92. Esta importancia deveria ser acrescida de conegdo
monet6ria a partir do laudo do perito oficial (margo/199s) e juros de mora de
1olo ao mCs, tambdm a partir do laudo (margo/1995).

O Tribunal Regional Federal, dando provimento ao recurso da Uniao,
modificou parcialmente a sentenga de primeira instincia para:

. Excluir da condenagio as perdas ocorridas at€ fevereiro/gg, em raz6o
da prescrigio. Somente a parlir de margo/gg deverEo ser consideradas
as perdas sofridas;

r Excluir da condenagao os rucros cessantes e os chamados lucros de
mercado, somente devendo incidir os juros de mora, no percentual de
0,570 (zero virgula cinco por cento);

. Quanto aos expurgos inflacion6rios, devidos desde 1ggg, decidiu o TRF
que em janeiroi1989 o percentual expurgado foi de 4?,72o/o (quarenta e
dois virgula e dois por cento);

Esta decisEo do TRF/'|e Regi6o foi inregralmenre mantida pela 1a rurma
do srJ, salvo no tocante aos honorarios de advogados devidos pela uniio.
reduzidos a 5olo do valor da condenagio.

Para se apurar o varor atuar da indenizagao somente soricitando o
concurso de t6cnico, j5 que os calculos exigidos envolvem operagdes
especializadas p16prias da atividade cont6bil.

A decisio do srJ foi impugnada pela uni6o Federar e pero Ministdrio
Priblico, sem €xito, com a interposigio de embargos de diverg€ncia, tendo
sido autuados no STJ como ERESP 628806.

Ainda perante o STJ, houve a extragao de carta de sentenga, com o
intuito de dar inicio a uma execugdo provis6ria, bem como a admissio do
AERUS nos autos como assistente simples.

S$ Q.04 N' 100 8tB PitaL O urjd.TOZ-B
C.rrso t'nF"53rirtV.rb
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Em 19.11.07 o ac6rdio do STJ transitou ern julgado,

No mesmo dia,20.11.07, os autos foram remetidos ao STF para
apreciagdo dos recursos extraordin6rios inlerpostos pela Uni6o Federal e peto
Ministerio P0blico perante o TRF/1".

No seu primeiro recurso extraordindrio a Uniio questiona diretamente a
constitucionalidade do direito a ressarcirnento das perdas, sustentando que a
decisio no caso da Transbrasil n5o esgolou o tema.

JA o segundo recurso extraordindrio da UniEo, assim como o recurso do
Ministdrio P0blico, alega ofensa a preceitos constitucionais, sustentando a
exist€ncia do interesse p0blico a justificar a sua intervengEo obrigat6ria no feito,
proposig6o que, se acolhida, impord a anulagio ab initio, para permitir a citagao
do 6195o desde a formageo da relagio processual.

Os autos foram recebidos no STF em 22.i1.07, e distribuidos i
Minietra Carmem L0cia em 26.'11.07, foi proferido despacho em 13.12,07,
determinando a remessa dos autos A PGR,

Em 11.03.08, os autos foram recebidos da pGR com parecer pelo nao
provimento do recurso extraordindrio da uniao, pelo desprovimento do seu
segundo apelo eKremo e pelo provimento do recurso do Minisl6rio p0blico.

Os autos foram epnclusos A Ministra Relalora em I 1.03.0g e,
novamente, conclusos em 26.09.08, depois de diversos incidentes processuais.
Em 18.12.08 foi determinada a inclusio do feito Em pauta.

Em 24.03.09, entrelanto, antes que o processo fosse julgado, a Varig
formulou pedido de adlamento por sessenta dias, o qual foi deferido pela
Relalora no mesmo dia.

Em 16,06.09 houve pedido de suspensio, acolhido por meio de
despacho em 24.06.09,

Em '12 03.10, os aulos foram conclusos i Ministra Relatora.

Apos inlmeros incidentes processuais, tais como diversas penhoras no
rosto dos autos, os autos permanecem at6 o presente momenlo sem inclusio
em pauta, com a fltima conclusSo d relatora na data de 23.08.11.

Na dala de 22.05.12, foi publicada a seguinte decis6o da relatora
solicitando a inclusao do caso em paula para iulgamento com urgEncia:

SCX Q.04 N'100 gl I PatJ.Ollid702.8
kntro trt|pr.ralu Vrri!
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'(...) A rcpercusseo social do caso em exama as grayrssimas consegudncias para as
parfes mais caranlgs conduzem-ms a requerert com urg€ncia e prioridade, seja o
processo reincluldo em pauta para julganento o mais r^ptdo posstvet, pois, como antes
mencionado, desda o final de 2QeB estou habilitada a votar e o processo foi liberado
para a pauta desde fevereiro de 2009, somant' sordo susperso o seu prcsseguimento
pedido das panes pelos seus adyog aclos (...)'

Em 08.05,2013, o processo foi a julgamento:

'ANs o voto da Ministra Cirmen Lttcia (relatom), neo conhecondo do r'cutso
extaofiineio da uni50 interposto contn ac6rd60 que julgou os embaryos infingentes,
negancto provamento ao rccurso da unieo e conhacendo padalmenle do recurso do
Mintsteio P0blico Federal e, na pafte conhecida, negando_lhe provimento, pediu vista
dos autos o Ministro Joaquim Bad,osa (presidente)".

Foi proferido despacho em 15.08.1S, pelo Ministro Dias Toffoti
declarando-se impedido para atuar no feito nos termos do artigo .|34 do cpc e
277 do Regimento Interno do STF.

Em 13.03.20'|4 o processo foi novamente julgado e obteve o seguinte
resultado:

' o ribunsl, por maioia 6 nos termos do voto da relatora, neo conheceu do recwso
extraodineio cra unieo interposto contra o acordeo profeido no jutgamento clos
embargos inf ngentas, conheceu parciarmenre do rocurso extraotdineio da uniao e a
ele negou ptovinento, e conheceu parcialmente do rccurso exfiaod,inatio inteoosto
pelo Mkisl'rio P'blico Federal, a ele negando provimento na pane conhecida para
manter a deciseo do STJ, afirmando-se a rcsponsabilidade da tJniAo quanto aos
prejulzos supodados pela recorrida em razeo dos planos aconomicos e;isle,.rtes no
parlodo objeto da ag6o, vencidos os Minrislros Joaguim gart,osa e Gilmat Mendes, que
negavdm provimento ao segundo rccutso da Unido e davam provimenb e pane
conhecida do rccurso da Unieo e ao do MpF, pare jutgar improcedente o pedido de
indenizageo formulado pela Vadg g/A.,

Foram opostos embargos de declaragio pela Uni6o em 21.10.14 e
iulgados na data de 17.03.16 com o seguinte resultado:

"Ap's o voto da Ministrc C6men Lhcia (relaton), que negava prowmento aos
embargos de declangeo, no que foi acompanhada palos Mlnrslros Edson Fachin, Robeio
Eanoso, Rosa weber e Marco Aur6tio, pediu viste dos aulos o Ministro Gilmar Mendes.
lmpedidos os M,r,Sfros Dias Toftol, Luiz Fux e Teoi Zavascki. presidfincia do Ministro Ricardo
Lewandowski."
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Em 18.03.2016 os aulos foram encaminhados ao Gabinete do Ministro
Gilmar Mendes.

Os embargos de declaragio, ap6s novo julgamento realizado em
03.08.2017, foram rejeitados nos seguintes termos:

O Tribunal, por unanimidade e aos lermos do voto de Reldtora, Mtnistra Ci,rmen Lucia
(Presidente), rejeitou os embaryos de declangeo. hpadidos os M,nistros Luiz Fux s Dias
Toffoli. Ausente, neste julganento, o Minisko Robetto Banoso, que proferiu voto em assenlada
anleior. Pbnerio. 3.8.20 I 7."

Em 17.08.2017 foi luntada petigeo apresentada pelo Instituto Aerus de
Seguridade Social - em liquidagSo extrajudicial, na qual informa mudanga no
endereqo de sua sede e requer que lodas as futuras intimagOes pessoais

sejam realizadas no novo enderego indicado.

Em 08.11.2017 foi publicado no DJE o ac6rdio referente aos embargos
de declaragio, Desde a data em aprego, os autos enconlram-se emprestados A

Advocacia Geral da Uniio.

novembro de

M4/tA^-, JrO4-A/1r1,,\\ cr-
nicius Vita erreira
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Relat6rio da A95o Ordindria no 9300077759

VAID
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A Rio-Sul ajuizou agio ordiniria de indenizagio contra a Uni6o
Federal - autuada sob o n0 93000777s9 e distribuida para a 17a Vara Federal
desta capital, sob o fundamento de quebra do equilibrio econ6mico-financeiro
do contrato de concessio em razeo do congelamento tarifdrio, objetivando o
recebimento de indenizagao pelas perdas sofridas. Consta do pedido:

"Essa lusra indenizageo devere coffesponcler ao vabr que vier a ser apurado na prova
pericial, que fica desde j6 expressamenfe Equerida, no qual devereo ser rhcluldos os
danos sotrruos pera aurora, qus se decomp\em em danos gmeeentes e rucros
cessanles, acrescidos de conegeo monet6ria e juros.
com relaglo a esles, evidentemenre, devedo set juros de mercado, equivarentes aos
dos empres nos obtidos pera auton parc sarsrag6o de seus comuomissos, vrsto que
loi obrigada a, em todo esse pertodo de insutiancia taritdria, roconer ti ^"r"liifinanceiro para podet homat suas obrigaQ1es trabalhistas, inclusive.,

A sentenga julgou procedenle a ageo, condenando a Uniio ao
pagamento de verba indenizaldria de R$ 92.41 j.322J5 (noventa e dois
milh6es quatrocentos e onze mil e trezentos e vinle e dois reais e quinze
centavos), para o m€s de margo de 1995, tomando por base o laudo pericial do
expen do juizo. Neste valor jd estio incluidos os expurgos inflacionarios,
acrescida corregeo monetaria a partir da data do laudo (margb de 1gg5) e juros
de mora, de 10/o ao mds, tambem incidentes a partir de margo de 19g5.'

A Uniio Federal foi condenada, ainda, a reembolsar a Rio-Sul as
custas processuais e honorerios periciais e em honor6rios advocaticios de 10%
do valor final da condenag6o.

O TRF/18 Regi5o, onde foi auluado sob o no 96,01.11459_9,
negou provimento A apelagao da Rio-Sul e deu parcial provimento A apelagdo
da Fazenda Nacional e i remessa oficial para julgar piocedente, em ilartd, opedido. Foram excluidas da indenizag6o as parcelas anteriores a outubro de
1987 e aquelas alcangadas pera prescrigio quinquenal, bem corno indices de
corregSo monetdria expurgados, o que ser6 apurado em liquidagio de
senlenga, conforme sentenga abaixo lranscrita.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . CONCESSIONARIA DE TMNSPORTE
AEREo - oUEBRA Do EoutLlBRto EcoNOMtco_FtNANcEtRo oo cor.rrinro -
CoNGELAMENTO DE TARIFAS _ INOEN|ZA9AO _ LtMtTAqOES _ PRESCRTEAO -TNTERVENqAO oo 'tvflNtsrERto poelcb
1 Inexiste nutidade processual por taltE de inleNengao do
Minist6rio Poblico se, em razeo de mat6rE, ela n6o era obrigat6ria,al6m do que ocorreu em segunda instancia. o que supre eventualirregularidade anrcflor.2. Nos termos do artigo 162 do C6digo Civil, a prescrigro pode ser
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alegada em qualquer instancia pela parte a quem aproveita.
3. Em se tratando de concessao de servigo de hanspon€ aereo.
verificando o desequillbrio economico-financeiro do contrato, em
razao do congelamenlo de tarifas, imp6e-se ao concedente a obrigageo
de indenizar os prejulzos efelivamente suportados pela
concessiondria, conforme apurados pela pericia.
4. Neo se incluem, entretanto, na indenizagao deferida perdas
atribuldas a alegado agravamento de endividamento da concessiondria,
eis que nao demonstrada a relagao de causa e eteito indispensavel ao
acolhimento da pretenseo, nem aquelas anteriores a .17.00.9g,

alngidas que foram pela prescrigao.
a corregeo monetaria,5, Valores indenizatdrios sujeilos

computando-se os expurgos intlacionlrios e o percentual de 42,72o/o
para janeiro de 1989 (Plano Vereo) e a .luros morat6rios de 6% ao ano,
incidentes ambas a partir do laudo, como estabelecido na sentenge.
6. Percentual dos honordrios de advogado reduzidos para So/..

7, ApelagAo da autora imorovida.
8. Provimento parcial da apelagao da Uniao Federal e da remessa

Com o objetivo de fazer prevalecer o voto vencido, do Des. Olindo
Menezes - que deu provimento A apelagdo da UniSo para, reformando a
sentenga, julgar o procedente a ageo -, a Uniao Federal e o Ministerio poblico

Federal interpuseram recurso denominado Embargos Infringentes
(200201000154010), que foram acolhidos pela 3a SeqAo, d unanimidade, em
25.08.09. Em 28.09.09 a Rio-Sul op6s embargos de declarag6o, rejeitados,
tambern A unanimidade, em 20.10.09. Em 24.11.09, a Rio-Sul interp6s recurso
especial e extraordin6rio. As contrarraz6es aos referidos recursos foram
apresentadas em 28.01.10. Em '12.11.10, foi proferida decisdo pela Presid6ncia
do TRF admitindo o processamento de recurso especial e do recurso
edraordindrio. Em 28.09.22, os autos foram digitallzados e envlados ao
STJ.

Em 0{.10.11, o processo foi recebido eletronicemgnte pelo
STJ distribuido e autuado como REsp 1,287.062. Em 08.1't.11, foi
distribuido ao Ministro Castro Meira, na 2'Turma, Em 18.,|1.11, foi aberta
vista ao Minist6rio P0blico com parecer assinado pelo Procurador
Regional da Repibllca, Paulo Eduardo Bueno, pelo "improvimento do
recurso especial com a integral mantenga do julgado atacado," Os autos
encontram-se conclusos ao relator desde 19,12.11.
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Em 15.11.1S, os autos foram remetidos para Coordenadoria de
Andlise e classificagdo de Temas Juridicos. Ap6s isso, em 31 .0g.16, os aulos
foram redistribuldos ao Ministro Og Fernandes.

Caso venham a ser providos os recursos, especial eertraordin6rio interpostos pera Rio-sur contra o ac6rd60 dos embargos
infringentes, subsistir6 a necessidade de apreciageo do (a) recurso urp"ii"t
interposto pera Rio-sur, do (b) recurso especiar in'terposto pera uniao Federar e
do (c) recurso extraordindrio interposto pela uni6o Federal, todos contra o
ac6rdio da aperag60, que poder6 ser restaberecido com o provimento dos
referidos recursos.

No recurso interposto conlra o ac6rddo da apelag6o, que poderA
vir a ser apreciado ou nao, a depender do 6xito dos recursos Interpostos contra
o ac6rdSo dos embargos infringentes, a Rio-Sur requer a incrusio dos rucros
cessantes, incluindo a parcela relativa ao impacto da defasagem tarifiria no
aumento cro endividamento da empresa e os juros de mercado constantes do
laudo pericial oficial e do assistente tdcnico ou ern quanrum e ser apurado em
liquidagio de sentenga.

o recurso especiar e o recurso extraordinirio da Uni30 Federal
visam a declarag6o de nulidade dos atos processuais a partir da contestageo e,
igualmente, poderio restar prejudicados caso os recursos da Rio-sul.
interpostos contra o acorddo dos embargos infiingentes, nao sejam providos.

sCNQ.04 N't00 Bl.B ptlrk D t,,id.7(rz-B
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GOVI]RNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DA CASA CIVIL

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Of. DETRAN-RJ/DIJUR n. 155 / 2018 Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2018
Documento: 0l -PJ-lVEMPCAP-717-17 (favor mencionar na resposta)

Processo n' 0260447 -l 6.201 0.8. I 9.000 I
Oficio n'71712017
Parres: M.F. DE S.A. (VIAQAO AEREA RIO _ GRANDENSE) E OUTROS

Exmo. Senhor Juiz
lu Vara Empresarial da Comarca da Capital

Informamos que ndo consta "restrigSo judicial" determinada por esse r. Juizo no cadastro

veiculo descrito na inicial.

Entretanto, informamos que consta "restrigdo judicial" determinada por outro Juizo registrada

no cadastro do veiculo, conforme telas em anexo, fomecidas pela Diretoria de Registro de

Veiculos desta Autarquia.

Atenciosamente,

fue/Wdu
ABRIELA LOUZADA MENDES

Setor de Informagdes Juridicas
DETRAN-RI / Diretoria Juridica

r?l
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P3001 / M3003 DADOS Do PROPRIETARIO --------".
NoME :> GUSTAVO BANHO LICKS CPF => 3556156733 ./ 9

-END :> RUA PAULO BARRETO NUM.:> 46 COMP.:> APT 603 n V\ t

cEP :> 22??fr070 MUN.ENDERECO :> 64 "rlr"
_\Z____-----_____ IDENTIFICACAO DO VEICULO

PLACA ==> MRA9360 SERIE :> 11 MUN. EMPLAC- ::> 64 RIO DE JANEIRO
CHASSI :> KNAJC521875651081 PLACA NOVA => MRA9360 RENAVAM:> 909801355

INFORMACOES GERAIS
1 o ******* MULTAS: 0 / o 2009646761 9BI 322L1 434
1 PGro IPVA: 2012 :PG 2013 :PG 20L4 --PG 2015 :PG 2076 :PG 2017 :NC

REST.:> CoM RESTRICOES OBS:> O (SIST )

;;; - :;-il;-il;-;;;;,3fiffi 3 38..3HliS"MENro 
o*'u*' ol"o;;-:;;;;; 

; ; ; 
--;;:;-;;

fADOS DO VIICULO
MARCA :=> 2I1 5I9 I/RIA SORENTO EX 2.5 CR3 REM:> O MOD=> 2OO7 FAB.:> 2006
ESPECIE=> 3 MTSTO COMBUS.:> 3 DIESEL 0 CILIND' :> 2500
CATEG. :> 1 PARTICUI,AR CARROC.:> 113 JIPE POTENCIA:> 140
TIPO:::> 25 UTILITARIO EIXOS:> 2 CAP.PASS.=> 5 CAP.CAR:> 0,52
COR ::::> 11 PRETA PROCED:> 2 ESTRANGEIRA U.L.=> 2013 CAT.SEG.:> 10
U.T.::=:> 13/OL/2075 SEGURO:> 2016 O DAD:> 2016 O CIRETRAN=> OO

Spr::==:> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * VIS:> 2016 0 SIT.IPVA:> 0
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P3OO1 / M3OO3 DADOS DO PROPRIETARIO
'NOME :> GUSTAVO BANHO LTCKS
.END :> RUA PAULO BARRETO NUM.:> 46
CEP :> 22:n0L0 MUN.ENDERECO => 64

NB26 2I/ 12 / 2011 0B :24 : 44
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MAR
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coR
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RESTRICOES
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4 REST. JUDICTAI 23 RENAJUD-CIRCULACAO TRT210O14O12560O1-42OO6521.000I
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ADVOGADOS
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CIADOS
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aeronauta,
da ag6o de
ran

Qui
ASSO

Exmo. Sr. Dr. Juiz da
MM. 1" Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro

Processo n" 0260447-1 6.201 0.8.1 9.0001

inscrito no
fal€ncia da
expor e requerer o segumte.

O ora peticionante 6 credor do valor de R$ 54.816,95 (cinquenta
e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e cinco reais),
atualizados para 2017, conforme lista de credores elaborada pelos
administradores da massa falida (doc. anexo).

No rateio realizado entre os credores no ano de 2017, ficou
determinado que o ora peticionante teria direito ao varor de
RS5.147,91 (cinco mil cento e quarente e sete reais e noventa e um
reais).

Tal valor foi disponibilizado ao ora peticionante atrav6s de
ordem de pagamento do Banco do Brasil.

Por6m, o Sr. Eric Feddersen n6o reside no Brasil, o que o
impossibilitou de receber o referido valor, uma vez que, o prazo pai:a
efetivagdo da ordem de pagamento 6 de 30 (trinta) dias, ndo tendo o
mesmo como voltar ao pais no prazo assinado para receber.

Av. Rio Branco, 156, Sala 1108, Centro - Rio de Janeiro - Rt - CEp: ZOO40_901
rel: +55 (21)2220-4076

ti!

ERIC FEDDERSEN, brasileiro, casado,
CPF sob n" 023.673.737-60, vem, nos autos
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Leonardo Quintella
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Para que possa receber o valor que lhe 6 devido, o ora
peticionante necessita que este MM. Juizo emita uma nova ordem de
pagamento ou expega mandado de pagamento, em nome <ie seu
procurador, permitindo assim o levantamento do valor a que tem
direito.

Como se observa na procuragdo anexa, o ora peticionante
transmitiu poderes para que o seu procurador possa ,,acortlar, receber,
renunciar, dar quitagfro, transigir, substabeleeer com ou sem
reservas e receber alvards perante a caixo Econilmica Federal,
Banco do Brasil s/A, ou outro estabelecimento de crddito'r. em seu
nome.

Diante do exposto, vem requerer se digne V.
expedigdo de mandado de pagamento em nome

Exa. determinar a
do patrono que

subscreve a presente (Dr.Leonardo pacheco Murat dc Meirelles
72297-291S que nova\-rut[ ff;tlat -

ordem de rpagamento seja emitida, permitindo assim que o ora
peticionante possa receber o valor de Fir$5.147,91 (cinco mil cento e
quarente e sete reais e noventa e um reais) e seus acrdscimos legais.

P. Deferimento

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2018

Pedro Rezende Bergqvist
OAB/RI -206.767-E

--..--4-.-*<7
6-nardo Pacheco Murat defteirelles euintella

OAB/RI _ lt3.92r

Av. Rio Branco, 155, sara 1108, centro - Rio de Janeiro - RJ - cEp: 20040-901
fel:+55 (27)2220-4076

tella
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Estado do F io de Janeirr
Foder .ludic ario
Trjbunal de Justiqa
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F rocer;so : 0160447 -1 6,2010.g.1 g.0001 Distribuido em: 1 3/08/2010

ENCERRAMENTO

l\esta daj.a, as fls. encerrei o 12go volume clos autos acima mencionado

Flio de.,..ianeiro, 16 de fevererro de 2A'f..

Luriz Ankrnio dos ,Bantos _ Responsivel pelo Ex;rerliente _ Matr. oll73gg.
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