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EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - RJ. 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 0260447-16.2010.8.19.0001 

 

 

 

O escritório Nogueira & Bragança Advogados Associados, na pessoa do 

sócio Wagner Bragança, devidamente nomeado como Administrador Judicial 

nos autos do processo em epígrafe das Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea 

Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A., e 

também pelo Gestor Judicial, Jaime Nader Canha, vêm respeitosamente 

apresentar sua prestação de contas, referende ao mês de abril de 2019. 

 

 

Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas 

Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A. 

Assunto: Prestação de contas da Gestão e Administração Judicial 

Período: Abril de 2019 
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1. Das Considerações iniciais 

 

Em sequência ao que fora informado no relatório juntado às fls. 25.688/25.773 

e, em consonância com suas atribuições de Administrador Judicial (AJ), 

Nogueira & Bragança Advogados Associados,  nomeado conforme decisão de 

folhas 22652 nos autos do Processo de Falência, com Termo de Compromisso 

firmado por seu representante legal,  Dr. Wagner Bragança, em 12 de julho de 

2017, e o Gestor Judicial (GJ), Dr. Jaime Nader Canha,  nomeado em 10 de 

novembro de 2010,  conforme decisão de folhas 552, e com Termo de 

Compromisso firmado em 11 de novembro de 2010,  submetem conjuntamente 

à apreciação de V. Exa., a presente prestação de contas sobre as atividades 

da Massas Falidas das empresas S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), 

Nordeste Linhas Aéreas S.A e Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  

 

1.1 Do atual cenário da falência 

 

Conforme mencionado nos relatórios anteriores, cabe-nos fazer um breve 

relato sobre o processo de falência (nº 0260447-16.2010.8.19.0001) quanto ao  

andamento dos recursos ainda pendentes.  

 

Em relação aos Embargos de Declaração no Recurso Especial - RESP 

nº1.655.717, interpostos e opostos em 20 de março do corrente por APVAR 

Associação de Pilotos da Varig e Elnio Borges Medeiros, com fito de reverter a 

decisão que, acertadamente, decretou a falência das empresas S/A Viação 

Aérea Rio Grandense, Rio Sul Linhas Aéreas S/A e Nordeste Linhas Aéreas 

S/A, informamos que a Proclamação Final de Julgamento deu-se na mesma 

data. 

 

A Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, em 

virtude da ausência de quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, 

afigurando-se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não 
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suprimir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, mas, sim, 

reformar o julgado por via inadequada.  

 

Assim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, o 

exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que 

para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência 

reservada ao Supremo Tribunal Federal. 

 

Última informação referente à continuidade desse trâmite processual: 

  

Em 18 de abril de 2018 foi protocolizada petição 200867/2018 (EDv - 

Embargos De Divergência). Na mesma data: Ato ordinatório praticado Petição 

200867/2018 (Embargos De Divergência) recebidos na Coordenadoria da 

Terceira Turma.  

 

Em 20 de abril de 2018 foi juntada  petição de Embargos De Divergência nº 

200867/2018.  

 

Em 23 de abril de 2018 foi protocolizada petição 213160/2018 (EDv - 

Embargos De Divergência).  

 

Em 24 de abril de 2018: Ato ordinatório praticado - Petição 213160/2018 

(Embargos De Divergência) recebida na Coordenadoria da Terceira Turma. 

 

Em 03 de maio 2018: Remetidos os Autos (para autuar Embargos de 

Divergência) para Coordenadoria De Triagem E Autuação De Processos 

Recursais. 
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Em 14 de maio 2018: Classe Processual alterada para EREsp (Classe anterior: 

REsp 1655717). 

 

Em 21 de maio 2018: Redistribuído por sorteio, em razão de despacho/decisão, 

ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Corte Especial. Na mesma data: 

Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) Napoleão Nunes Maia Filho (Relator) 

- pela SJD.  

 

Ressalta-se que mesmo que o Recurso em referência venha prosperar, tendo 

em vista que da decisão que indeferiu a substituição processual não houve 

qualquer recurso, e portanto preclusa, tal decisão nenhum efeito terá em face 

das Massas e, conseqüentemente, no processo falimentar, já que a parte 

passiva do mencionado Recurso é a pessoa do antigo Administrador Judicial – 

Licks Contadores Associados Ltda. 

 

Assim, após a preclusão afeta a matéria da substituição processual, verifica-se 

que tanto em face das Massas como do atual Administrador Judicial, não há 

mais qualquer recurso questionando a sentença que determinou a quebra, ao 

revés, os únicos recursos interpostos em face das Massas questionando 

a falência transitou em julgado em 13/12/2013. 

 

Tais afirmativas foram corroboradas pela seguinte decisão nos autos do 

processo falimentar, às fls. 27548/561: 

 

"J. Considerando os argumentos aqui expostos, bem como a 
prova do trânsito em julgado, autorizo a realização do ratio como 
requerido.” 
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Portanto, inexistindo qualquer Recurso em face das Massas ou em face do 

atual Administrador Judicial, entende-se que há segurança jurídica ao processo 

falimentar para todos os atos praticados após 13/12/2013. 

 

 1.2 Coordenação Jurídica 

 

A Consultoria Jurídica é responsável pelos processos internos e externos, das 

Massas Falidas, patrocinando a defesa de seus interesses nas áreas 

administrativa e judicial, em sintonia com as obrigações previstas na Lei 

11.101/2005. 

 

� Panorama atual dos processos em curso: 

 

Em relação aos processos em trâmite no território nacional segue o 

demonstrativo abaixo:  

 

 ADM CÍVEL TRABALHISTA TRIBUTÁRIO CRIMINAL TOTAL 
POAGI 13 118 366 0 0 497 
RECGI 15 603 218 56 6 898 
MAOGI 0 0 1 0 0 1 
SAOGI 11 65 1633 207 0 1916 
RIOGI 105 3562 952 809 0 5428 
BSBGI 4 50 56 7 0 117 
TOTAL 148 4398 3226 1079 6 8857 
 

 

O escritório Tavares Paes renunciou ao patrocínio de alguns processos 

relevantes. No entanto, as ações já estão sob os cuidados de outros 

advogados responsáveis pela defesa das Massas Falidas (Anexos 3, 4, 5 e 6)  
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Os demais anexos contém os processos de maior interesse dos credores, 

como também, as informações financeiras que pertencem a segunda parte da 

Prestação de Contas.  

 

A equipe da Coordenação Jurídica, composta de advogadas e assistentes 

administrativos, além dos seus afazeres pertinentes à Massa Falida e ao FAC- 

Flex Aviation Center atendem  diariamente,  por telefone e pessoalmente,  a 

diversos credores nacionais e internacionais e seus advogados, esclarecendo 

dúvidas processuais, fornecendo informações sobre habilitações de crédito, 

cadastro para recebimento de rateios, apresentando  soluções para a liberação 

das restrições relativas a pensões alimentícias, esclarecimentos sobre acordos 

de mediação e conciliação, habilitação de herdeiros, quadro geral de credores, 

dentre outros assuntos.  

 

Ação Anulatória de Reversão do Imóvel do FAC para União 

 

Outro item que merece menção é o andamento da Ação em que se pleiteia 

anulação da reversão para a União da propriedade do imóvel da Massa Falida, 

localizado na Estrada do Galeão, 3200 – Ilha do Governador, Rio de Janeiro. 

Atualmente os escritórios das Massas Falidas S.A., Rio Sul e Nordeste e o FAC 

– Flex Aviation Center têm suas atividades desenvolvidas nesse endereço. O 

relatório pormenorizado pode ser encontrado anexo a esse relatório. 

 

Obtivemos êxito em primeira e segunda instâncias para anular a decisão 

administrativa proferida pelo Superintendente do SPU no Rio de Janeiro nos 

autos do processo administrativo nº 7178.107.142.05, declarando-se o direito 

da autora em manter a propriedade do bem, anulando, igualmente, o 

indeferimento do pedido de rerratificação formulado no aludido processo 

administrativo.  
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Em trâmite na 1ª. Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, o Processo 0035805-84.2015.8.19.0001/RJ, após julgamento dos 

Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela União onde pleiteia 

anulação da decisão por incompetência de Juízo, foi proferida Decisão 

negando seguimento ao Recurso Extraordinário e inadmitindo o Recurso 

Especial.  

 

Após decorrido o prazo legal para a interposição de recurso em face da 

decisão mencionada e feita remessa dos autos ao órgão de origem, 

determinado o cumprimento do Acórdão, a União peticionou alegando não ter 

sido intimada do ato processual e requereu a devolução dos autos à Terceira-

Presidência do Tribunal de Justiça para verificação de eventual intimação de 

outros órgãos da Advocacia-Geral da União, requerendo nova intimação da 

decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e inadmitiu o 

Recurso Especial deste Ente Público. 

 

Como último andamento do mês de abril, foi proferido despacho no sentido de 

afirmar que com base na informação constante dos autos, a Advocacia Geral 

da União foi intimada das decisões que inadmitiram os Recursos Especial e 

Extraordinário, solicitando assim, esclarecimentos quanto ao seu requerimento. 

E, em seguida, o Promotor peticionou tomando ciência. 

 

 1.3 Coordenadoria de Recursos Humanos 

 

1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

1.3.2 Processos da área 

 

� Atendimento às rotinas internas da gestão de Recursos Humanos das 

Massas Falidas, incluindo os trâmites normais de Folha de Pagamento 
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(recolhimentos FGTS, IR, INSS e processamento de Benefícios) e 

processamentos do sistema eSocial , CAGED, RAIS e DIRF; 

 

Observações: O quadro de lotação (CLT) atual é de 41 ativos (funcionários 

extraconcursais da Falência). 

 

� Atendimento a alta demanda de documentos dos ex-funcionários (por 

exemplo, a emissão de PPP para aposentadoria) e aos processos jurídicos: 

 

� 2014 – 800 recebidas por e-mail; 

� 2015 – 2.000 recebidas por e-mail; 

� 2016 – 3.000 recebidas por e-mail; 

� 2017 – 2.970 recebidas por e-mail; 

� 2018 – 2.284 recebidas por e-mail; 

� 2019* – 981 recebidas até presente data. 
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Observações: Em face aos rateios da Falência (82M & 70M) entre os credores 

trabalhistas, bem como pelas reformas previdenciárias, aumentou 

substancialmente o atendimento (presencial, por e-mail e telefones) aos 

milhares de ex-funcionários no Brasil e Exterior; Nesta data, existem 139 

pendências de emissão de PPP, cujas pastas funcionais foram localizadas e 

encontram-se disponíveis no RH; Atualmente, estão disponíveis cerca de 700 

PPPs emitidos para retirada no balcão ou envio via Correios devido às 

solicitações de âmbito nacional (residência fora do Rio de Janeiro) e do exterior 

(mediante o depósito prévio das custas pelo despacho); O prazo atual, em fila 

de espera, para emissão de documentos é de 60 dias. 

 

� Atendimento presencial aos ex-funcionários/credores, pesquisadores do 

INSS, etc.;  

� Recolhimento em todas as bases operadas pelas empresas, organização e 

guarda de cerca de 80.000 de pastas funcionais de ex-funcionários, 

atualmente armazenadas em dois sites físicos (empresa Absoluta e arquivo 

interno). 

� Suporte de informações administrativas a todos os setores das Falidas; 

� Recebimento e conferência mensal dos Comprovantes de Pagamento a 

Pessoa Física (RPA), decorrentes de contratos de prestação de serviços 

das áreas; 

� Autorização por Procuração, junto às instituições financeiras, para 

transações bancárias das falidas;  

� Suporte de informações ao Quadro Geral de Credores Classe I 

(Trabalhistas); 

� Suporte nas transferências bancárias dos lotes de pagamentos pendentes 

dos rateios aos credores trabalhistas, determinados nos autos do processo 

nº 0260447-16.2010.8.19.0001 pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
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� Assessoria de Comunicação para público Interno e Externo: Atendimento 

aos questionamentos dos Credores pelo “Fale Conosco”, em conjunto com 

o Jurídico interno, na Central de Atendimento a Credores (CAC) das 

Massas Falidas: 

o 2011/2012 – 2.117 consultas 

o 2013 – 459 consultas 

o 2014 – 1.146 consultas 

o 2015 – 986 consultas 

o 2016 – 2.129 consultas 

o 2017 – 6.328 consultas (± 300%) 

o 2018 – 2.774 consultas 

o 2019* – 858 consultas até a presente data 
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� Recebimento, análise e arquivo dos Extratos Analíticos do FGTS, desde 

2014, com vistas à revisão dos valores projetados (inclusão de meses não 

depositados pelas empresas e cálculos considerando respectivas datas 

saídas) no QGC como “RESERVA” para crédito “líquido e certo”: 
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Extratos inválidos: 

o Recebidos até presente data – 843 

         

          Extratos válidos: 

o Recebidos 2014 – 323 

o Recebidos 2015 – 189 

o Recebidos 2016 – 89 

o Recebidos 2017 – 597 

o Recebidos 2018 – 504 

o Recebidos 2019* – 67 até presente data 

 

Observação importante: os recálculos da Multa de 40% do FGTS são 

realizados e as informações repassadas mensalmente para demais trâmites, 

incluindo alteração na Relação publicada no site das Falidas e, 

respectivamente, liberação das parcelas pendentes para pagamento aos 

credores. O processo de recebimento dos Extratos continua em andamento, 

visto que, por falta de informações da Caixa Econômica Federal, milhares de 

Credores Trabalhistas permanecem com as “Multas de 40% do FGTS” 

superestimadas como RESERVA: 
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Projetadas

Recalculadas

Percentual

6.813

1.770

25,98%
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o Projetadas: 6.813 Reservas 

o Multas de 40% do FGTS recalculadas: 1.770 

o Percentual de correção de 2014 até 16/05/2019: ±26% 

o Redução aplicada no QGC pelo recálculo: R$88.480 

milhões. 

 

1.3.3 Possíveis impactos de curto prazo aos processos do RH 

 

� Impossibilidade jurídica para leilão do FAC e conseqüente manutenção da 

atividade continuada; 

� Continuidade por longo prazo dos pagamentos pendentes dos rateios aos 

credores trabalhistas, incluindo as questões de restrições ainda pendentes, 

como por exemplo: “Exterior”, Pensão, etc..  

 

 

1.3.4  Evolução do quadro de pessoal 
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 Relacionamos abaixo, os demonstrativos dos Quadros de Lotação de 

funcionários CLT e prestadores de serviços (RPA), incluindo custos e 

encargos: 

 

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE LOTAÇÃO – CLT (nº funcs & custos) 
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1 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/10, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (8.75%) na Folha de Pagamento.

2 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/11, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (6,50%) na Folha de Pagamento.

3 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/12, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (6,00%) na Folha de Pagamento.

4 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/13, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (5,60%) na Folha de Pagamento.

5 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/14, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (7,00%) na Folha de Pagamento.

6 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de fevereiro/16, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (5,50%) na Folha de Pagamento.

7 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de maio/16, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (5,50%) na Folha de Pagamento.

8 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de Dezembro/16, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (7,39%) na Folha de Pagamento.

9 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de Dezembro/17, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (2,45%) na Folha de Pagamento.

10-Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de Dezembro/18, ocorreu a incidência do percentual do dissídio (3,56%) na Folha de Pagamento.

Notas:
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EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PRESTADORES – RPA 
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EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PRESTADORES – RPA (por área) 
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QUADRO DE COLABORADORES (CUSTOS & ENCARGOS) 

 

ÁREAS DA MASSA 
FALIDA

Categoria Quantidade

Remuneração 
(Funcionários) e 

Prestação de 
Serviço (RPA)

Encargos CUSTO TOTAL

Funcionários 6 38.377,98 23.369,00

RPA 22 41.706,13 8.341,23

Funcionários 3 34.933,32 21.271,49

RPA 0 0,00 0,00

Funcionários 2 7.684,32 4.679,11

RPA 1 4.028,00 805,60

TI Funcionário 1 3.440,33 2.094,87 5.535,20

Funcionários 7 39.867,43 24.564,63

RPA 9 20.450,00 4.090,00

Funcionários 6 37.772,82 23.000,51

RPA 0 0,00 0,00

Financeiro Funcionários 1 10.029,26 6.106,99 16.136,25

Funcionários 15 106.713,89 64.979,90

RPA 12 36.874,51 7.374,90

Quadro Lotação Ativos 85 381.877,99 190.678,23 572.556,22

88.972,06

60.773,33

215.943,20

Administração

 Unidade Produtiva   
FAC

Jurídico

Contábil

Gestor Judicial

Recursos Humanos

111.794,34

56.204,81

17.197,03
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AEROVIÁRIO 41

AEROVIÁRIO 7

AERONAUTA 24

TOTAL 31

AEROVIÁRIO 3

AERONAUTA 2

TOTAL 5

AEROVIÁRIO 4

AERONAUTA 34

TOTAL 38

115

RESUMO GERAL STATUS

Observação: Em ABRIL de 2019 constam 41 (quarenta e um) funcionários CLT na condição de extra 
concursais da Falência. 

T O T A L  G E R A L

AFASTADOS LICENÇA INSS

AFASTADOS ACIDENTE TRABALHO

APOSENTADOS INVALIDEZ

ATIVOS

 

 

1.4 Coordenação Administrativa 

 

Com relação a Coordenadoria Administrativa, temos as seguintes informações 

a prestar: 

  

• Realizado nos dias 28 de março e 04 de abril de 2019, Leilão de Ativos 

da Massa Falida (bens Móveis e Imóveis) , com o seguinte resultado:  

o Leilão 28/03/2019   :  Apurado o valor de R$ 17.000,00 com a 

venda de  Obras de Arte        
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o Leilão 04/04/2019   :  Apurado o valor de R$ 6.685.438,00 com a 

venda de 2 Imóveis; Materiais de Serviço de Bordo; Materiais e 

Utensílios de Escritório e Obras de Arte  

• Levantamento de custos e elaboração de quadro comparativo das 

propostas  para  realização da Assembleia Geral de Credores . 

 

2. Das receitas e dos ativos  
 

Com o objetivo de fornecer informações e esclarecer a movimentação 

financeira das Massas Falidas, passamos a apresentar a execução financeira 

de abril de 2019. 

 

A presente informação está composta das transações correntes das Massas e 

do pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais.  

 

Disponibilidades 

 

Os saldos bancários correntes, consolidados das três empresas, ao final de 

abril/19, eram: 

 

Espécie Disponibilidade 31.03.19 30.04.19 
Movimento R$        104.842,16        R$        112.500,67        
Movimentação de Rateio R$     7.052.966,37     R$     5.751.763,75     

Fontes: fluxo de caixa realizado e extratos bancários. 
 

 

As contas de movimento incluem US$ 22.603,11 de saldo no Banco do Brasil 

em Nova York, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.  
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A Movimentação de Rateio, contingenciada em conta bancária de movimento, 

destina-se ao pagamento dos credores que ainda não cadastraram seus dados 

bancários e às despesas bancárias correspondentes a estes pagamentos. 

 

Os saldos bancários nas contas judiciais, referenciadas ao processo da 

falência, em novembro/18, última posição informada pelo Banco do Brasil, em 

24.01.19, eram: 

 

Espécie Conta 30.11.18 
Judicial R$     115.538.917,74 

 

Até a conclusão deste relatório não conseguimos obter a totalidade dos 

extratos com os saldos subsequentes a posição acima, devido a uma 

reestruturação da agência do Banco do Brasil no TJ-RJ. 

 

Dos aportes necessários das contas judiciais 

 

As Massas Falidas, em cumprimento à decisão de 31.07.18 que deferiu e 

determinou o pagamento do 2º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concursais, 

por meio de transferência bancária aos credores, solicitaram o levantamento de 

recursos para a recomposição da Movimentação de Rateio e suplementação 

de recursos para cobertura das despesas essenciais ao seu funcionamento. 

 

Tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, não só às 

empresas, mas aos próprios credores, considerando a urgência de quitação 

dos débitos vinculados às atividades essenciais, no mês de abril de 2019, 

foram alocados recursos de R$ 700 mil, do montante levantado junto à VEMP, 

para as contas de movimento. 
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Movimentação Financeira Corrente 

 

A movimentação financeira corrente corresponde aos recebimentos, advindos 

da atividade continuada e da suplementação de recursos pela Vara 

Empresarial, e aos pagamentos, dos custos operacionais e despesas das 

Massas, além da manutenção dos ativos a ser leiloados. 

 

Em abril/19, as entradas e saídas apresentaram os seguintes resultados:  

 

 
Fonte: Fluxo de caixa realizado 

 

Ressaltamos que a movimentação acima não inclui a Movimentação de Rateio. 
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Distribuição dos Recebimentos 

 

Em abril as origens de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo 

apresentamos os ingressos de março/19: 

 

 
Fonte: Fluxos de caixa realizados 

 

As receitas geradas pela atividade continuada e aluguéis, em abril, foram de 

R$ 344.569,80, resultado 14,95% superior ao obtido em março, porém 41,33% 

inferior ao obtido no mesmo mês de 2018, reflexo da venda dos imóveis e a 

consequente perda de aluguéis.  

 

Em abril/19, destacamos: 

 

Aplicação Comentário Valor 

Outras 
Receitas 

Variação cambial sobre o saldo mantido 
na conta em Nova Iorque. Apreciação 
do dólar frente ao real. 

R$          1.108,23 

 

As Massas utilizaram parte dos recursos solicitados à VEMP para a cobertura 

de despesas essenciais. O montante suplementar de verbas em abril foi de R$ 

700 mil. 
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Distribuição dos Pagamentos 

 

Os pagamentos referem-se ao custeio da atividade continuada, às despesas de 

conservação dos ativos a serem realizados em favor dos credores, às 

regularizações legais pendentes ao andamento processual da falência, ao 

atendimento de credores e terceiros com pendências junto às Falidas, 

conservação do acervo documental em cumprimento legal e outras 

providências. 

No mês de abril/19 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito 

comparativo apresentamos os dispêndios de março/19: 

 

Fonte: Fluxos de caixa realizados 
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Em abril/19, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas 

concursais, destacamos: 

 

Aplicação Comentário Valor 

Administrativos 
Despesas 
Jurídicas 
Diversas 

Pagamento ao escritório Villemor Salgado 
Pericia e Assessoria Ltda. referente aos 
honorários como perito assistente no 
processo nº 0105070-91.2006.8.19.0001. 
Honorário autorizado pela 1ª Vara 
Empresarial e Ministério Público do Rio de 
Janeiro 

R$   125.000,00 

Tributos e 
Encargos 
Tributos s/ 
Atividade 

Queda no recolhimento de PIS e COFINS 
devido menor faturamento do FAC em 
março.  

R$       9.553,55 

Bloqueios 
Judiciais 

As Massas tiveram recursos bloqueados 
judicialmente em suas contas bancárias 
de movimento. 

R$            65,42 

 

Adimplência Passiva 

 

As Massas mantiveram a regularidade do pagamento das despesas vencidas 
no próprio mês. 

 

Inadimplência Ativa 

 

As Massas Falidas têm créditos vencidos nos últimos doze meses e não 

recebidos que acumulam R$ 283.316,65.  

 

Os créditos inadimplidos estão concentrados em aluguéis e sendo cobrados 

judicialmente.  

 

Ressaltamos que no leilão de 04 de abril o imóvel de Recife, cujo locatário 

encontrava-se inadimplente, está rescindido na forma do edital. 
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Prestação de Contas dos Aportes Levantados junto à VEMP 

 

Das suplementações de recursos solicitadas ao juízo da 1ª VEMP, restaram 

pendentes: 

 

Mês do Aporte Anexo 
Remanescente em 

30.04.19 
Dezembro/17 Anexo 1 R$             3.190,33 
Abril/18 Anexo 1 R$              2.603,00 
Junho/18 Anexo 1 R$            11.690,00 
Agosto/18 Anexo 1 R$            43.390,39 
Setembro/18 Anexo 1  R$            22.260,12 
Fonte: Fluxo de caixa realizado 

 

No anexo 1 detalhamos os valores remanescentes das suplementações de 

recursos autorizadas pelo juízo da 1ª Vara Empresarial.  

 

Em março, considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados às 

atividades essenciais, foram alocados recursos de R$ 700 mil, do montante 

levantado junto à VEMP, para as contas de movimento. Cujo detalhamento dos 

pagamentos encontra-se no anexo 2. 

 

Resumo do Pagamento dos Rateios dos Créditos Trabalhistas Concursais 

 

A 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu, no dia 31 de julho de 2018, 

novo rateio, de um montante de R$ 70 milhões, aos credores das Massas 

Falidas (2º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concursais) depois de pedido 

realizado pelo Administrador Judicial.  
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O 1º rateio dos créditos trabalhistas concursais, a valores corrigidos para 

janeiro de 2017, importou no total de R$ 82.596.334,67.  

 

Em ambos os rateios, entretanto, os montantes constituíam-se de créditos 

“firmes” e em “reservas” (com restrição ao pagamento até a resolução legal), 

conforme demonstrado abaixo: 

 

 1º Rateio 2º Rateio 
Créditos “Firmes” R$     73.441.301,54 R$     63.425.065,11 
Créditos em “Reserva” R$       9.155.033,13 R$       6.574.934,89 
Totais dos Rateios R$     82.596.334,67 R$     70.000.000,00 
 

O pagamento do 2º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concursais iniciou-se no 

mês de outubro de 2018, sob a modalidade de transferência bancária, em 

continuidade à forma como vinham ocorrendo os pagamentos do 1º Rateio e 

determinada pelo Juízo Empresarial.  

 

Considerando os pagamentos já efetivados, temos a seguinte segmentação até 

30 de abril de 2019: 

 

 
Fonte: extratos bancários 
Notas: 1 – Primeiro rateio iniciou-se em fevereiro de 2017; 
           2 – Segundo rateio iniciou-se em outubro de 2018. 
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Até abril de 2019, já foram quitados R$ 120,254 milhões de créditos 

concursais, sendo: 

 

• R$ 66,253 milhões correspondentes a 80,21% do total do 1º Rateio; 

• R$ 54 milhões correspondentes a 77,14% do total do 2º Rateio.  

 

Os saldos pendentes dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 30 de 

abril de 2019 eram: 

 

 

 

Os créditos “Firmes” encontram-se pendentes de pagamento, dentre outras 

causas, pela falta de cadastramento bancário positivo pelos credores; por 

questões administrativas como, por exemplo, atendimento ao edital 

convocatório para pensão alimentícia e créditos trabalhistas do exterior. 

 

Os créditos em “Reserva” aguardam a documentação do credor para o cálculo 

da multa rescisória de 40% do FGTS ou a habilitação das ações judiciais 

transitadas em julgado.  

 

Movimentação de Rateio 

 

Os recursos disponibilizados pela 1ª VEMP para os pagamentos do 1º e 2º 

rateios dos créditos trabalhistas concursais, pela forma de transferências 
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interbancárias aos credores, são mantidos em conta corrente de movimento 

das Massas. 

 

A Movimentação de Rateio no mês de abril de 2019 foi a seguinte: 

 

Natureza Mês Valor – R$ 
 Saldo em 31.03.19 7.052.966,37 
Pagamentos  

Abril/19 
(-) 600.159,42 

Tarifas Bancárias (-)     1.043,20 
Liberação VEMP p/ movimento corrente (-) 700.000,00 
 Saldo em 30.04.19 5.751.763,75 

Fontes: extratos bancários e controles de pagamento dos rateios. 
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f)voc;cia

Rio de J.neiro, 03 d€ outubro de 201 8

As MASSAS FAI.IDAS DE

-SA_VhClo 
AERIA tuo-CR^NDENsE, NoRDrjsrE LNr,As AEmAs SA. Efuo SL!, LINHAS AiruAs s.A.

DR. rdAcNtR BracaNqA (ADMtNrsTRADon tuDrc|^l,)
Nesta

*r*.,ffix::. 200l5l0ttD0,oo0. (tarifss seroporru6rias e AiAERO);
lyj,t;1,:"'^'l:'"1_1":g!:,113.pF j9l9r1tur.i."'nn,cil60iiill
ELETROBMS)
(contribu ieno ao tundo aerov;erio Varig: eeOOt t Zidg
ELETROBRAS)

i8! !)900i 17?:'7FrilrrdsriD:o computsdrio

Prczado Senhor,

Na qualidade d€ pmruradorcs da6 massas falidas de S.A Viagao Adrea Ri&'
Gm-ndense. Rio Sul Linhas A6r€as e Norderte Linhas Adreas. vimos mapifesla! rentncia aos z,/b2
poderes que nos fomm outorgados para represefiar os int ress.s da"fffio , rrn "_" 

ui^u /7
listados. gsta renimcia atlrange lodos os advogados e esEgi{rios do Escriqirio de Advocacia
Tsvares Paes em qulquer teqpo nomeados aos autos.

Nos ffes primeiros processos acima refe dos, hd outros advogados com mandato,
deviilamente indicados nos autos, s€ndo nesses casos aplicado o aftigo 112, g26 do CpC. Com
rshieo ao processo no 9900117?27, em que a Masss Falid{ da Viagao A6rea Rio-Grardense litig{
contra a Elefobrss e a Unigo F€deral, devena s€r constituido outo pr*onq.udrq vez qt]E a _.y'_->
rennncia abrange lodos os ddyogedos que atuam no f€i!o. cm defesa auffi,o*. E^ /7
cmprime o ao artigo 5., 0 30 da tri n g.90611994, seni r€spsitado o prrzo legal de l0 dns a
contar do Jecebimento da pres€nte manifcslr€o.

AN'|ONIO DE

SYLVIA TAvARns PAES
77,583

u
MARIA

Alenciosamdrte.

oAB/RI I 32.01 ?

TAVARES PAES

Av. Atalro de peiva, 135/1ztO - reltoa:ffi teGnei.o:RJ:CEFIZA
Tel (21) 2220 5o5O - Fax (2.1\ zn1 sc€,2 - n€i@tauarcsp."*.corn.o,
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00117 7 2 -25.1999.4.02.51 0 1
1! instencia: 00 I l7 72-2s.1999.4.02.5 | 0r

2! instencia:

Agravo de Instr.

Orgao Julgador: 2" Vara Fedeml do Rio de Janeiro

DistribuigSo 03/05/1999

Autor: ONIL. IND.COM LTDA.

Massa Falida de VARIG (ViaC6o A6rea Rio Grandense)

Eletrobris- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.

Uni6o Federal

Objeto: Pedido de ressarcimento do credito dado em emprdstimo compuls6rio i rd,
visto que a tltima deveria ter feito os reajustes monetririos ao prcceder ao
pagamento da divida.

CDA

Valor Causa: R$ 50.000,00

Andamento: Processo distdbuido em 03.mai.99. Em 14jun.99 Conclusos os autos, d
parte autora para que emende a inicial, especificando os pedidos. Em
06ju1.99 Protocalado pedido de aditamento da petigao inicial. Na mesma

data, conclusao deteminando a citatao da parte rd, e recebendo o

complemento d inicial. Em l9jul.99 juntada do mandado de citagao
positivo. Em 20.ago.99 juntada de contestagao apresentada pela

Eletrobr6s. Em 03.mar.00 Juntada petigao da Fazenda Nacional, o qual

afirma que a matdda do processo, por se tratar apenas da diferenga entre o
valor pago, nao pertence d vara de Direito tributirio. Em 14jun.00 a

Fazenda Nacional vem reiterar o pedido, afirmando que nao faz parte do
mdrito da justiqa tibutAri4 decidir a respeito dessa mat€ria. Em 20.08.00

Conclusos os autos, determinado que a autom se manifeste a respeito das

contmrazdes. Em 27.set.00 Juntada de manifestaceo da Onil. afirmando
que 6 intempestiva a petigeo da Unieo Nacional. Em 25jan.0l Conclusos

os autos, especifiquem se as provas. Em 13.mar.01 Onil apresenta

manifestagao demonshando interesse em produzir provas periciais



contdbeis,documentaissuplementareseprovaso.uiiE-02^ubr0liuntudu--
manifestagSo da Eletrobrds, pedindo pelo julgamento antecipado da Lide.
Em 17.abr.01 manifestagdo da Fazenda Nacional, informando julgado do
srF. Em 02jan.03 juntada de substabelecimento. Em 03.out.03 Sentenga.
Julgando procedente o pedido da autora, condenando a Eletrobras a adotar
a taxa sELIC como fator simultaneo de corregdo do valor. Em 24.mar.03
juntada de Substabelecimento da onil. Em 29.out.03 juntada de embargos
de declaragdo pela Onil. Em 02.nov.03 Juntada de apelagdo pela
Eletrobrds. Em 03.de2.03 conclusos os autos, negado provimento aos
embargos interpostos, ds partes interessadas. Em 03.fev.04 Interposta
apelagdo pela Onil. Em 24.mar.04 Recebida ambas as apelaEdes, abra se
prazo para que apresentem contrarrazdes. Em 03.mai.04 apresentada
contrarrazdo da Eletrobr6s. Na mesma data, juntada as contrarraz6es
apresentadas pela onil. Em 01jun.04 apresentada contrarrazdes pela
Uni6o. Em 07jun.04 Conclusos os autos, subam os autos. Em 0gjul.04
manifestagio do MP, opinando pelo provimento parcial da apelagdo
interposta pela onil, e negando provimento a apelagdo da Eletrobrris.

Apelag5.o - Em 13.out.08 aberta a conclusdo dos autos, feito o relat6rio
geral do processo, e voto da turma, o qual julgou parcialmente procedente
o apelo da autora, Onil, e improcedente a apelagdo interposta pera
Eletrobriis. Em 10.02.09 proferido ac6rdd.o nos termos do voto. Em
23.mar.09 juntada de substabelecimento da onil. Em 25.mar.09 interpostos
embargos pela onil. Em 25.mar.09 interpostos embargos pela Eletrobr6s.
Em l4.mai'09 interpostos embargos pela Uni6o. Na mesma data, conclusos
os autos, abra se vista ao embargado. Em 07jun.10 Onil apresenta
manifestagSo em relagdo aos embargos interpostos pela Eletrobr6s. Na
mesma data juntada a manifestagdo da Eletrobnls em relagdo aos embargos
da Onil. Em 14ju1.10 Foi apresentado o feito em mesa para julgamento, foi
dado parcial provimento aos embargos interpostos pela Unido,, Onil e

Eletrobr6s, com o intento de sanar os vicios presentes, por6m sem alterar a
conclusdo embargada. Em 24.abr.l2 Prolatado ac6rddo que deu parcial
provimento aos recursos, de acordo com o voto supramencionado. Em
04.mai.12 Juntada de substabelecimento. Em 14jun.l2 Interposto recurso
especial pela Eletrobr6s. Em l8jul.13 apresentada contrarrazOes pela Onil.
Em 20.out.l4 Negado provimento ao recurso especial. Em 2l.nov.l4
jnntada de procuragdo da Eletrobrds. Em 02.de2.14 Juntada de agravo
regimental da Eletrobrds. Em 05.mar.15 os autos foram incluidos em mesa
da sessdo do 6rgdo especial. Em 26.mar.l5 Negado provimento ao recurso
e no mesmo dia prolatado ac6rddo que, nos termos do voto negou tambdm
provimento ao recurso. Em 30.abr.l5 vista dos autos d Unido Federal. Em
22.mai.15 Juntado pedido da Uniio, para que se retifique o polo ativo da



demanda, incluindo o termo M
Adrea Rio Grandense). Em 25.mai.r5 Interposto recurso especiar pela
Uni6o Federal. Em l7jun.l5 Apresentadas contrarrazdes pela Onil. Em
17jur.l5 Remessa ao Minist6rio priblico da Fazenda. Em 0g.abr.r6
admitido o recurso interposto. Em 2g.set. l7 Remessa ao STJ. Em 1 I .out. 17
Juntada de pedido para que conste nos rostos dos autos o nome do patrono
da Eletrobr6s. Em 28,nov.17 Conclusos os autos:, aguarde se com a
tramitagdo suspensa. Em 29.nov.r7 Juntada a decisfio do ministro relator
Herman Benjamin, que negou seguimento ao recurso. Em 2l.dez.I7
Ci€ncia do MP. Em 2l,mar.1g transitada em julgado a decisdo. Em
l3.fev.19 certiddo de reordenamento dos autos. Em 13.fev.l9 certiddo de
remessa dos autos ao setor de distribuigd o it 32^ vara federal.

03/1012003 julgou procedente os pdid", da part. "rt.a
Link processua l: http ://procweb.; frj j us.br/@

Ultima

atualizagSo:

07/03/2019
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A95o ordin5ria ns 0020420 -29.2oot.4.o2.5101 (2oor.510r.o2o42o-o)

Autores: Massa Falida de Rio sur Linhas A6reas s.A., Massa Farida da viagio A6rea Rio_

Grandense - VARIG e outros

R6us: uniSo Federal e INFRAERO- Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria

vara/comarca: 12e Vara Federal da segio Judicidria do Rio de Janeiro

Valor da causa: Inicialmente arbitrado pelas Autoras em RS 100.000,00. A Infraero ofertou
impugnagdo ao valor da causa (processo ne 0003500-37.2002.4.02.5101), que foi acolhida
para fixar o valor da causa em RS 1.696.800.000,00. A decisdo foi confirmada pela 4e rurma
Especializada do TRF-2. Atualmente, pende de julgamento Recurso Especial interposto pelas

Companhias Adreas (REsp ne r.649.77g/RJl, que estd concluso com o Ministro Benedito
Gongalves, da 1e Turma, desde L2.12.2016.

PrevengSo:

o Tribunal Regional Federal da 2a RegiSo - Des. Sergio schawitzer - g! Turma
Especializada

r superior Tribunar de Iustiga - Ministro sergio Kukina - le rurma

objeto: : (i) declaragSo de inexist€ncia de relag5o juridica que obrigue as companhias A6reas

a recolher as tarifas de pouso e de perman€ncia, bem como as tarifas de uso das

comunicagOes e dos auxilios i navegagSo a6rea em rota e as de uso das comunicagoes e dos

auxilios rddios e visuais em drea terminal de trdfego a6reo e do ATAERS incidentes sobre

tais tarifas, seja sob o principio da legalidade, seja sob o principios da modicidade; e (ii,,

condenagSo da UniSo e da Infraero a restituirem os valores indevidamente pagos.

Breve hist6rico dos andamentos processuais:A sentenga julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, para declarar a inexist6ncia de relagdo juridica que obrigue Companhias

Av. pres. Jusccllno Kubilrchek -51$, Avenida Franklin ltoos*vfll -l .,1 5, SCN, euadfa 04, *o 100 Sloco B, pet ate D,\ez
8o and;ii I CEp 04543-905 | 3i!o P;uic, SP 40 ar:car l cEP ?00? 1-1 ?0 l Ria de Jeneii o, RJ 13 J LentrD Lnrprcsdrialva q I CFF, / ot 14-9ao
lei: +55 i 1 3074 Sfn0

waldq:fttw*lc.r*nr.i::r
ael: +55 ?.1 7?.7? 93AA

l.:ald{$)w;lirJ.col rr.br

8,.15'lra, [J' I fe,: r,5 5 h1 34104iDt)

waiddf@walti.corn.br
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A6reas a recolherem as tarifas de uso das comunicag6es e dos auxilios i navegagio a6rea
em rotal e de uso das comunicag6es e dos auxflios rSdio e visuais em 6rea terminal de
tr6fego a6reo, bem como para reconhecer a n50 incidencia do ATAERo sobre referidas
tarifas' Por conseguinte, condenou a Unido Federal a restituir os valores indevidamente
cobrados.

Foram interpostos recursos de apelagSo pelas Companhias A6reas, pela Uniio
e pela Infraero, que restaram distribuidos i 7c Turma Especializada do Tribunal Regional

Federal da 2a Regiio e, nela, ao Des. Federal Sergio Schwaitzer.

Em sessSo de jurgamento, a7? Turma Especiarizada do TRF-2, por

unanimidade, negou provimento ao apelo das companhias Aereas e deu provimento aos

recursos da uniSo e da Infraero, para julgar improcedentes os pedidos, sob seguintes

argumentos, em suma:

1 - com relagSo aos pedidos da Vasp para os quais foi reconhecida
litispend6ncia pela sentenga, e que foram deduzidos sob o enfoque da afronta
ao principio da legalidade, a apelagio nio teria infirmado as razOes do r.
decisum, dai porque teria se dado o tr6nsito em julgado da sentenEa no
particular aspecto. Alem disso, excluiu-se da sentenga o trecho em que
decretada a improcedancia dos pedidos da Vasp deduzidos sob o enfoque da
afronta ao principio da modicidade, eis que, com a exting5o do processo, i6 se
teria decidido a mat6ria, "ndo havendo que se falar em improced€ncia do
mesmo pedido";

2 - com com relagSo aos demais pedidos, os Tribunais superiores j5 teriam se
manifestado, de forma pacifica, sobre a natureza ndo tributdria das cobrangas
em questSo, razio pela qual foram afastadas, sem exame, todas as teses
autorais que objetivavam demonstrar o cardter tributdrio daquelas cobrangas.
cita precedente do STF que declara a inconstitucionalidade do Adicional de
Tarifa Portudrio.;

t 
Para a Vasp, o pedido relativo is tarifas de uso das comunicag6es e dos auxilios i navegagao a6rea em rota foi

jufgado extinto em razdo de litispend€ncia com outro processo sob o enfoque da afronta ao principio da
legalidade.
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3 - Com relagdo i alegada violagdo ao principio da modicidade, nio caberia ao
Judicidrio substituir a discricionariedade do Administrador.

Foram opostos Embargos de Decrarag5o peras companhias A6reas, em razio
da existdncia de omiss6es e obscuridades no julgado. A Infraero e a Uni6o tamb6m

opuseram Embargos de DeclaragSo, requerendo a condenagSo das Companhias A6reas ao

pagamento de honordrios de sucumb6ncia.

Embargos

da UniSo e

fixados em

de

da

Rs

A 7e rurma Especializada do TRF-2, por unanimidade, negou provimento aos

Declarag6o das companhias Aereas e deu parcial provimento aos Aclarat6rios

Infraero, para condenar as cias. ao pagamento de honordrios de sucumb6ncia,

60.000,00.

Contra esse ac6rd5o, as Companhias A6reas interpuseram Recursos Especial e

Extraordin6rio, em raz6o da violag5o aos seguintes artigos:

t L.022, I e ll, par. rinico, ll, e 489, $1s, lV, V e Vl, do CpC/2015 _
Nulidade do ac6rdSo que.iulgou os Embargos de Declarag5o por defici€ncia de
fundamentagSo;

c 2!,X11,"c",145, ll e 150, lda CF,II,L2,t4,27,3092",31, 1,36, lVe
52" da Lei 7565/86, art.2e da Lei 5862/72, e arts.77,78 e 97 do C6digo
Tributdrio Nacional -Manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade das tarifas,
pois, por remunerarem servigos priblicos, essenciais e compulsorios, bem
como alguns que envolvem o Poder de policia (servigos relativos ao uso das
comunicag6es e dos auxilios i navegagSo a6rea em rota e as de uso das
comunicagOes e dos auxilios r6dio e visuais em irea terminal de trdfego
aereo), s6 poderiam ter natureza de taxa. Assim,como nenhuma das tarifas
questionadas na a95o foi fixada por lei, h6 violagio ao principio da legalidade
e sua cobranga 6 ilegitima;

o 775, pardgrafo inico, lV da CF e 6e, 91e da Lei g.9g7/95 - Violagdo ao
principio da modicidade. As tarifas s6o calculadas a partir de uma f6rmula que
se baseia no peso mdximo de decolagem da aeronave, embora os servigos
que elas remunerem ndo sofram qualquer influOncia em razio do peso da
aeronave (com excegSo da tarifa de pouso). Desproporcionalidade entre os
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custos incorridos pera Administragio para a prestag6o dos servigos e os
crit6rios fixados nas f6rmulas de cilculo;

. 5e, ll e 150, t, da CF e 97, do CTN _ sendo o ATAERO uma CIDE, que
possui como base de cdlculo "tarifas,, ilegais e in constitucionais, a sua
cobranga tamb6m 6 descabida;

. t46, lll, L49,coput e g2e, lll, 150, lV, t7O, ll E lV E l-75, PARAGRAFO
UtilCO, tV 1e, g1e, da Lei ns 7.gl}/gg,e 97 e 119 do CTN,3e, il, e 7s, l, da Lei
Complementar ns 95/199g _ o ATAERO, na qualidade de CIDE, ao ser
calculado sobre medida do custo da prestagdo do servigo, em patamares neo
razodveis, incorre em manifesto desvio de finalidade. Al6m disso, a lei que
instituiu o ATAERO n5o trouxe previsSo de sujeito ativo e passivo da relagio
tributdria. por fim, o ATAERO foi implementado por meio de Lei
Complementar e nio por Lei Ordindria, o que viola o principio da legalidade.

As companhias A6reas demonstraram, ainda, a inaplicabilidade do julgado

que declarou a constitucionalidade do ATp com a discuss5o relativa ao ATAERo.

Por sua vez, a UniSo e a Infraero interpuseram Recursos Especiais, requerendo

a majoragSo dos honordrios sucumbenciais arbitrados, por suposta violagio ao artigo 20, gg

3s e 4s do cPC/73. A uni5o aduziu, alternativamente, violagdo ao art. g5, 5g2q e 3e, inciso V

do CPC/15.

Todos os Recursos foram inadmitidos pela Vice-Presidencia do TRF-2. As

partes interpuseram, ent6o, Agravos contra as decis6es denegat6rias. Os referidos Agravos

foram remetidos ao STJ, autuados sob o ne 1,.3gg.647/R! e distribuidos ao Ministro S6rgio

Kukina, da 1a Turma.

Atual situagSo: Aguarda-se o julgamento do AREspne L3gg.647/N. os autos esteo

conclusos com Ministro relator desde 03.12.201g.
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Ref. I nsufici€ncia tarifdria

.A Varig ajuizou a ageo de indenizag6o sob o fundamento de que ocongelamento das tarifas, por ato governameniar, trouxe-rhe-t*i;" (rompimentodo equilibrio economico-financeiro do contrato de concessao). F;iu 
" 

ressarcrmentocom a inclus60 de danos emergentes e lucros cessantes, acrescidos de corregaomonet6ria e juros.

A Unido foi condenada 
. 
(em lgg5) ao pagamento do vator de R$2'236'654'126'92' Esta importancia deveria ser acrescida de correg6o monet6ria apartir.do laudo do perito.oflciar (margo/1g95) e juros de mora de t% ao mes, tamb6ma partir do laudo (margo/19g5).

. .O Tribunal Regional Federal, dando provimento ao recurso da Unlao, modificouparcialmente a sentenga de primeira instancia para;r Excluir da condenagdo as perdas ocorridas ate fevereiro/gg, em razao da
prescrigSo. Somente a partir de margo/88 devereo ser consideradas as perdas
sofridas;

' Excluir da condenagOo os lucros cessantes e os chamados lucros de mercado,
somente devendo incidir os juros de mora, no percentuar de 0,5% (zero virgura
ctnco por cento);

r Quanto aos expurgos infracion6rios, devidos desde 19gg, decidiu o TRF que
em janeiro/1 989 o percentuar expurgado foi de 42,r2o/o (quarenta e dois virgura
e dois por cento);

Essa decisdo do TRF/1" Regido foi integralmente mantida pela 1a rurma dosrJ, salvo no tocante aos honordrids de advogidos devidos peta uniao, reduzidos a5% do valor da condenagdo.

Para se apurar o valor atual da indenizagdo somente solicitando o concurso de
tecnico, j6 que os cilculos exigidos envolvem operagOes especializadas proprias daatividade contdbil.

A decisSo do STJ foi impugnada pela Uniio Federal e
sem €xito, com a interposigdo de embargos de divergEncia,
STJ como ERESP 628806.

Ainda perante o STJ, houve a extragdo de carta de sentenga, com o intuito de
dar inicio a uma execugao provis6ria, bem como a admissdo do AERUS nos autos
como assistente simples.
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Em 19.11.07 o ac6rd6o do STJ transitou em julgado.

pelo Minist€rio Prlblico,
tendo sido autuados no
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No mesmo dia, 20'11.07, os autos foram remetidos ao srF para aprecragaooos recursos extraordin6rios interpostos pela UniSo Federal e pelo Minist€rio p0blico
perante o TRF/1a.

No seu primeiro recurso extraordindrio a Uni6o questiona diretamente aconstitucionalidade do direito a ressarcimento das perdas, sustentanlo que a decis6ono caso da Transbrasil n6o esgotou o tema.

J6 o segundo recurso extraordin6rio da Uni6o, assim como o recurso doMinisterio Publico, alega ofensa a preceitos constitucionais, sustentando a existenciado interesse p0blico a justificar a sua.intervengio obrigatoria no feito, proposrgao que,se acolhida, impor6 a anulagio ab initio, paia permi-tir a citagS0 do' 61960 desde aformagio da relagio processual.

os autos foram recebidos no srF em 22.11.or, e distribuidos i Ministracarmem Lricia em 26.11.o7, foi proferido despacho em i3.12.o7, determinando aremessa dos autos e PGR.

Em 11.03'08, os autos foram recebidos da pGR com parecer pero naoprovimento do recurso extraordinario da Uni6o, pelo desprovimento do seu segundo
apelo extremo e pelo provimento do recurso do Ministerio p0blico.

os autos foram concrusos a Ministra Reratora em 11.03.0g e, novamente,
conclusos em 26.09.08, depois de diversos incidentes processuais. Em 1g.12.0g foideterminada a inclusio do feito em pauta.

Em 24.03.09, entretanto, antes que o processo fosse jurgado, a Varig formuroupedido de adiamento por sessenta dias, o qual foi deferido'peia Relatora no mesmo
dia.

Em 16.06.09 houve pedido de suspensdo, acorhido por meio de despacho em
24.06.09.
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Em 12.03.10, os autos foram conclusos d Ministra Relatora.

Apos in0meros incidentes processuais, tais como diversas
dos autos, os autos permanecem sem inclusio em pauta, com a
relatora na data de 23.08.1 1 .

Na data de 22.05.12, foi publicada a seguinte decisao da relatora solicitando a
inclus6o do caso em pauta para julgamento com urg6ncia:

"(--.) A repercussdo soc,'bl do caso em exame as gravlssimas consequlncias pan as pattes
mais carentes conduzem'me a requerer, com urg'icia e prioridade, se/a o processo reinctuido
em pauta para iulgamento o mais r'pido possive{ pors, como antes mencionado, desde o finat
de 2008 estou habilitada a votar e o processo foi tiberado para a pauta desde fevereiro cte 2OOg,
somente sendo susperso o seu prosseguimento pedido das paftes petos seus advogados (-..)"
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Em 08.05.2013, o processo foi a julgamento:

'ApOs o voto da Ministra CArmen L1cia (relatora), nAo conhecendo do recurso extraordin|ioda unieo interyosto contra.ac1rdeo que iutgou os embargos infringentes, iigando provimento
ao recurso da Uni6o e conhecendo parcialmente do recurso do Miist,rio plbtico Federal e, napafte conhecida, negando-the provimento, pediu vista dos aulos o Ministi Joaquim Barbosa(Presidente)".

Foi proferido despacho em 15.08.15, pelo Ministro Dias Toffoli declarando-se
impedido para atuar no feito nos termos do artigo 134 do cpc e 277 do Regimento
Interno do STF.

Em 13.03.2014 o processo foi novamente jurgado e obteve o seguinte
resultado:

" O Tibunal, por maioria e nos lermos do voto da relatora, n6o conheceu cto recurso
extraordinerio da uniao interposto contra o acdrdao proferido no julgamento ctos embargosinfingentes, conheceu parcialmente do recurso extraordin rio cta- lJniao e a ete negouprovimento, e conheceu parcialmente do recurso extraordin,rio interposto peto Minisrcrio
P*blico Federal, a ele negando .provimento na parte conhecida p"ra 

^",it", " decisao do sTJ,
afirmando'se a responsabilidade da Unieo quanto aos prejulzos supottados peta recoffida emrazao dos planos econ1micos exrsfentes no periodo objeto da ageo, vencidos os Ministros
Joaguim Barbosa e G_ilmar Mendes, que negavam provimento ao iegundo recurso da lJnido e
clavam provimenb e pafte conhecida do recurso da lJnieo e io do MpF, para jutgar
improcedente o pedido de indenizageo formulado pela Vaig S/A."

Foram opostos embargos de declarag6o pela Uni6o em 21 .1e.14 e julgados na
data de 17.03.16 com o seguinte resultado:

"Ap6s o voto da Ministra Cdrmen L1cia (relatora), que negava provimento aos embargos de
declaraQ.eo', no que foi acompanhada pelos Ministros Edsoi Fachi-n, Robefto Barroso, Rosa Weber eMarco Aurelio, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. tipedidos os Ministros Dias Toffoti,
Luiz Fux e Teori Zavascki. Presidincia do Ministro Ricardo Lewandowski."

- Ap6s o pedido de vista, o processo foi incluido na pauta de julgamento de
03.08.2017, ocasiao em que, por unanimidade, o plendrio iejeitou os embargos de
declaragSo opostos pela Unido, confirmando o direito da vARIG a ser indenizada
pelos prej uizos sofridos.

o processo transitou em julgado dia 24.11.2017 com a respectiva baixa i
vara de origem - 17" Yara Federal da Segio Judici6ria do DF.

O cumprimento de sentenga foi protocolado dia 11.01 .ZO1g.

Em 02.05.2018 foi proferido despacho determinando a manifestagdo da Varig
ao pedido de ingresso realizado pela Associagao dos Participantes e Beneficidrios d6
Aerus - APRUS e Associag6o de pilotos da Varig - APVAR.
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Em 12or-2o19 a Fundagdo Ruben Berta manifestou-se revoganoo asprocuragoes outorgadas em seu nome e apresentando nou" procrragdo nos autos.

Em 01 .08.2018 houve carga dos autos pela AGU.

Em 30.08.2018 a VAR|G manifestou-se em resposta ao despacho proferido em02.05.2018, respondendo ds manifestagoes da AERUS, ApvAR e ApRUS,respectivamente.

. Em-suma, aponta que o pedido da AERUS n60 merece acorhimento, posto queos honor6rios constituem obrigagao regar de natureza arimentar, e a AERUS 6detentora de cr6dito de garantia real.

. Por sua vez, em reragdo ao pedido da ApVAR e ApRUS frgurarem comoassistentes simples da agdo, manifestou-se a VARIG pelo nao acolnimento do pedido,vez que ausentes os reguisitos legais para que estes figurem como assistentes
simples da ag6o.

Em 21 .01.2019 houve nova carga dos autos pera AGU, e em 18.03.2019 aUni6o apresentou impugnaqao ao cumprimento de sentenga, requerendo:

i. efeito suspensivo ao cumprimento de sentenga;
ii. a extingio da execugao, por aregada ausdncia de riquidez do

tituro executivo, ante necessdria riquidagao por arbitramento; eiii. subsidiariamente seja fosse reconhecido o excesso de execugio,
apontando_se o valor que consideraria real.

Ante a impugnagdo, em 12.e4.2o19, a vARrG apresentou manifestagdo
refutando os pontos levantados. para tanto, apontou a intempestividade da
impugnagSo, o descabime_nto do efeito suspensivo, bem como a releigao da afirmada
falta de liquidez do titulo. Ademais, requereu-se a expedigdo oe precaiorio da parcela
Incontroversa confessada pela Uniio.

Ademais, destaca-se terem sido juntadas mais duas petigOes aos autos, sendo
a primeira do Fundo de Investimento Alternative Assets I e a iegunda pelo Instituto
Aerus de seguridade social. o primeiro figura como detentor dos direitos de
honor6rios sucumbenciais, o segundo como titular do credito em questdo.

Atualmente os autos encontram-se conclusos.
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Relat6rio da Agdo Ordin6ria n'9300077759

A Rio-Sul ajuizou ag6o ordindria de indenizagao contra a Uni6o Federal- autuada sob o no 93000772s9 e distribuida para a llayara Federar desta capitar,sob o fundamento de quebra do equilibrio econ6mico-financeiro do contrato deconcessao em raz50 do congeramento tarifdrio, objetivando o recebimento deindenizagSo pelas perdas sofridas. Consta do pedido:

"Essa Tusta indenizagdo dever1 corresponder ao valor que vier a ser apurado na prova periciat,gue fica desde ie expressamente requeida, no quat devereo ser incluidos os daros sofidospela autora, que se decompoem em dano's emergenfes e /ucros cessanfeg acrescictos decorreQeo monet1ria e juros.
com relaQao a esfes, evidentemente, devereo ser iuros de mercado, equivatentes aos dosemprdstimos obtidos pe.la yt?ra p_9ra satisfaQeo.de seus comprorn,b"o", ui:sfo gr" foi obrigadaa' em todo esse periodo de insuficiencia taifAia, recorrer ao mercado financeiro para poderhonrar suas obrigagles trabalhistas, inclusive.,,

A sentenga jurgou procedente a agdo, condenando a uniao aopagamento de verba indenizatoria de R$ 92.411.i2215 (noventa L Ooi= milh6esquatrocentos e onze mil e trezentos e vinte e dois reais e quinze centavos;, para om€s de margo de 1995, tomando por base o raudo periciar do "rpii oojurzo. Nestevalor jd estdo incruidos os expurgos infraciondrios, acrescid" 
"oioiio monetdria apartir da data do laudo (margode 1gg5) e juros de mora, de 10/o ao mes, tamb6mincidentes a partir de margo de 1gg5.

A Uni6o Federar foi condenada, ainda, a reemborsar a Rio-sur as custasprocessuais e honordrios periciais e em honordrios advocaticios de 10% do valor finalda condena96o.

o rRF/1a Regi60, onde foi autuado sob o no 96.01.1145g-g, negouprovimento d apelagao da Rio-sul e deu parcial provimento dr apelagao da FazendaNacional e d remessa oficiar para jurgai procedente, em part!, o'peoido. Foramexcluldas da indenizagio as parcelai anteriores a outubro de 19g7 e aquelasalcangadas pela prescrigao quinquenal, bem como indices de corregao monet6ria
expurgaoos, o que serd apurado em liquidagao de sentenga, conforme sentenga
abaixo transcrita.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . CONCESSIONARIA DE TRANSPORTEnEneo - QUEBRA Do EeurLlBRro ecoNorvri-co-nNANcErRo Do coNTMToCoNGELAMENTo DE TAR|FAS _ TNDENTZAQA-O....^LlylrnebEs _ pnescnrEEo _TNTERVENQAo Do MtNtsrERto- puBltco.1. rnexiste nuridade processuar por farta de intervengao doMinist6rio pribrico se, em .,zao de materia, era nio era obrigatoria,al6m do que ocorreu em segunda inst6nci'a, ; o;; irpr" eventualirregularidade 
anterior.2. Nos termos do artigo 162 do C6digo Civil, a prescrigao pode seralegada em qualquer instencia pela parte a qu", aprovetta.3 Em se tratando de concesseo de servigo de transporte aereo,verificando o desequilibrio economico_financeiro do "ontr"to, emazao do congeramento de tarifas, imp6e-se ao concedente a obrigagio
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de indenizar os prejuizos efetivamente suportados pelaconcessionaria, conforme apurados pela pericia.4. N6o se 
. incluem, entretanto, .na indenizagao deferida 'p"rO",

atribuidas a alegado agravamento de endividam-ento da concession6ria,ers que nao demonstrada a reragS0 de causa e efeito indispensever aoacolhimento da pretensao, nem aquelas anteriores a 1 7.06. gg,atingidas que foram pela prescngao.5, Valores indenizatorios sujeitos a -corregao 
monetaria,computando-se os expurgos inflacionarios e o percentuar de 42,720/opara janeiro de 1999 (plano Verio) e a juros morat6rio" Ju oz ao ano,incidentes ambas a partir do iaudo, como estaberecido na sentenga.6. Percentual dos honordrios de advogado reduzidos para So/o.7. Apelagao da autora improvida.L Provimento parcial da apelagio da Uniio Federal e da remessa.

com o objetivo de fazer prevarecer o voto vencido, do Des. orindo
Menezes - que deu provimento i aperagdo da Uni6o para, reformando a sentenga,julgar o procedente a ag6o -, a Uni6b Federal e o Minist6rio p0blico Federal
interpuseram recurso denominado Embargos Infringentes (200201000154010), que
foram acolhidos pela 3a segio, d unanimidade, em 2s.og.o9. Em 2g.09.09 a Rio_sul
opos ernbargos de declaraqeo, rejeitados, tamb6m a unanimidade, em 20.10.09. Em
24'11 09, a Rio-Sul interp6s recurso especial e extraordindrio. As contrarrazoes aosreferidos recursos foram apresentadas em 2g.01 .10. Em 12.i1 .10, foi proferida
decisSo pela Presid€ncia do TRF admitindo o processamento de recurso especial edo recurso extraordindrio. Em 2g.09.22, os autos foram digitalizados e enviados
ao STJ.

Em 04.10'11, o processo foi recebido eretronicamente pero srJdistribuido e autuado como REsp 1.297.062. Em 0g.11.1i, foi distribuido ao
Ministro castro Meira, na 2a rurma. Em 1g.1 1.i1, foi aberta vista ao Minist6rio
Priblico com parecer assinado pelo procurador Regional da Repriblica, paulo
Eduardo Bueno, pelo "improvimento do recurso especial com a integrat
mantenga do julgado atacado." os autos encontram-se conclusos ao relator
desde 19.12.11.

Em '1 5.1 1 .15, os autos foram remetidos para coordenadoria de Andlisee classificagdo de Temas Juridicos. Ap6s isso, em 31.0g.16, os autos foram
redistribuidos ao Ministro Og Fernandes.

caso venham a ser providos os recursos, especial e extraordin6rio
interpostos pela Rio-sul contra o ac6rddo dos embargos infringentes, subsistird a
necessidade de apreciagio do (a) recurso especial interposto pela Rio-sul, do (b)
recurso especial interposto pela Uniao Federal e do (c) recurso extraordindrio
interposto pela Unido Federal, todos contra o ac6rd6o da apelagdo, que poder6 ser
restabelecido com o provimento dos referidos recursos.

No recurso interposto contra o ac6rddo da apelag6o, que poder6 vir a
ser apreciado ou n6o, a depender do €xito dos recursos interpostos contra o ac6rd6o
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dos embargos infringentes, a Rio-Sul requer a inclusSo dos lucros cessantes, incluindo
a parcela relativa ao impacto da defasagem tarifdria no aumento do endividamento da
empresa e os juros de mercado constantes do laudo pericial oficial e do assistente
t6cnico ou em quantum a ser apurado em liquidagao de sentenga.

O recurso especial e o recurso extraordin6rio da Uni6o Federal visam a
declaragSo de nulidade dos atos processuais a partir da contestagio e, igualmente,
podereo restar prejudicados caso os recursos da Rio-Sul, interpostoi contra o acordao
dos embargos infringentes, n6o sejam providos.

Atualmente, o processo encontra-se concluso ao gabinete do Ministro
Relator desde 31 .08.2016.
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Brasilia, 30 de abrilde 2019.
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ANDRE RIBEIRO DT.T{TAS
DIEGO VASQUES DOS SANTOg
OUILHERME P. DA VEIGA NEVES
ROSANE PEREIRA DOs SANTOS
LEANDRO A, COELHO RODRIGUES
ANDRE MILCHTIXM

ALBERICO E. DA S, GAZZINEO
ATBERTO FTJLVIO LUCHI
A]-EXANDRE EISELE BARBERIS
ANAISA PASQUAI SALGADO
BERNARDO CAPEI.T,I tsORELLA
CARLOS AIBERTO NUNES JUNTOR
CARL,oS H. DOS SN{TOS LTQUORI FILHO
CAROUNE R.6MOS SANTOS MORA-ES
CLAUDIo LUIZ LEITE JOMoR
GTqBRIEL DO VAL SN'ITOS
GABRIELA ADATI DAN]EZE
GfiIIRIELA OLTVEIRA P, DE AR.{UJO
GRAZIELA PNS FURUNETO MERME:'O
GUILHIRME W. DIAS RODRIGUFS
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO
HELOTSA P. ZATGHERI
JACQUEUNE CANHEDO BUENO
JOANA D9 MENEZES ARAOJO DA CRUZ
JOAO M]IRCOS N. DE CARVA]ITO

AdvocaciE. Coorultorir J u ridic r
3lo t^uLo.nDDErafiErRo.ll,|'slltA,rqldalctt AnAXE!' DE ASAls

A.RUATDO VERTTI d'tCtOR
FERlllIflrO rL RoDRIGUEA
FER!. tDO CRTSSO QnrtROZ t{EvES
E{IERAIDO AI' T'SI O C/IUELER.
ALUIZIO .TO6E DT A. CE&nTBEIII

rAiSA D. FAUSTINO. DE MOURA
OTA1IO KERN RUARo
PAIRJC]A DE OUVEIRA BOASK]
PAULA CRISTINA ?RAVAIN
RENNJTN FARIA KRUGSR THAMAY
V]TOR .'OST DE MELI,O MoNTEIRo

JOAO RICARDO RIU O
JOSE LUZ PINHEIRO USBOA }IIRANDA
L1IIS FELIPE CTMINO PENI'IACCHI
MARIANA MULLER DE AI,BUQUERQUE
MARTA BRITM DE AZEVEDO
MELINA LEMOS VILETA
MILEI'IA GOMES F. TElxElRA
PATRJC]A SCHOEPS DA SIIVA
RAFAEL FRANCO T. B. DA SILVA
RATAEL RIBEIRO RODRIGUES
RAISSA DRUDI GOMIDE
RENA}I SCAPIM ARCARO
RENA"A REFINETII GUANDIA
RICA.RDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ
SEROIO RICARDO RODRIGUES
TI{IAGO R, MUMZ LEi.O MOLENA
II{IAGO ROS NONATO
WADSON VELOSO STLVA

Sdo Paulo, l0 de maio de 2019.

RELATORIO DE ANDAMENTO PROCESSUAL
Processos Tributririos

| 1) VARIG x ESTADO Do ACRE t

Local: I'Vara da X'azenda Priblica de Rio Branco/AC

- ACOES DE REPETTCAO DE NDfBrro
- ICMS - ADIn 1.089-1/DF -

Partes: VARIG xESTADO DO ACR-E
Processo: n' 00 1020 I 1 68 I I (00 I 168l -92.2002.8.0 1.000 I )

ATRUDA ArvM & TTREZA ArvlM ADvocAcL.. E CoNsu-roRtA IURDCA (OABXSP 678)
e-mail: arrudaalvimsn@amrdaalvim-com.br / publicacoes@,arudaalvi"rn.com.br
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And4mento atual: Em fase de conhecimento. Sentenga de parcial prooed€ncia,
em 26109/2013, para reconhecer a prescrigEo do periodo anterior a jurho/92.
opostos embargos declarat6rios, estes foram rejeitados em lg/lz/13. Interposto
recurso de apelagflo, n6o provido. Interposto recurso especial pela varig para
discutir prazo prescricional e honor6.rios, e recursos especial e extraordindrio pelo
Estado do Acre. Recurso especial da varig com julgamento desfavorrivel. No
reaurso extraordindrio do Estado, em29/05/2017, foi deterrninado o sobrestarnento
at6 o julgamento do RE 870.947lsE. Em 25/06/20lg, juntado aos autos c6pia do
Ac6rddo proferido pelo srF. Em seguid4 foi publicada decisdo monocrdtica no
sentido de aplicagfio imediata do precedentg negando segdmento ao Recurso
Extraordindrio.Em 14109/2018, foi interposto agravo intemo pelo Estado do Acre e,

em 05i10/2018, apresentadas as contrarrazoes ao agravo pela varig. No recurso
especial do Estado, este foi parcialmente provido para reconhecimento de juros a
partir do trdnsito, afastando a repetigdo da cruzeiro do Sul. Aguarda-se juigamento
do agravo interno interposto pelo Estado do Acre nos autos do Recruso
Extraordinririo.

Yalor da causa: R$ 10.000,00 - Valorenvolvido: R$ 4.366.775,60 (c.f. informagdo
e ciilculos elaborados pelo cLiento em 06/2002).
Classificagf,o de risco: possivel.

Local: l6a Vara Civel de Macei6/AL - Faz: Ptblica Estadual
Partes: VARIG x Estado de Alagoas
Processo: n" 00 1 020085 85 1 (000 8585 -42.2002.8.02.000 l)
Andamento atual: Em fase de execugilo. Protocolada execugdo de julgado, no
valor de R$ 21.849.296,00, em 04106/2013. Proferido despacho, em 22/05/2013,,
deferindo o desarquivamento dos autos e detenninando vistas dos autos i Varig
pelo pmzo de 5 dias. Opostos embargos dr execugdo pelo Estado de Alagoas sob no

0720975-17.2013.8.02.0001, tendo sido intimada a Varig para apresentagdo de
impugnagdo, em 25/08/2014. Em 10/09/2014, aVarig apresentou impugnagdo. Sem

novas movimentag6es.
Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R.$ 17.672.094,16 (c.f.

informagdo e cdlculos elaborados pelo cliente em 05/201 1).

Classificagflo de risco: possivel.
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Local: 1" Vara da Divida Ativa de Manaus/AM
Partes: VARIG x Estado do Amazonas
Processo: n" 003093 8-22.2002.8.04.000 I (00 1.02.03093 S-5 )
Andamento atuall Em fase de execugio. Distribuida a eriecugflo do julgado em
27102/2012 (0618849-29.2013.8.04.0001), requerendo a expedigEo de precar6rio,
no valor de R$ 120.623.713,41.F,m26106/2013, foi juntado aos autos, o mandado
de citagdo cumprido. Apresentada impugnagdo aos embargos d execugdo opostos
pelo Estado do Amaeonas, em 17106/2016. Em 3I/08/2018, os autos foram para
conclusflo. Em 03/05/2019, foram julgados parcialmente procedentes os embargos d

execugd.o, com condenagSo de honor6rios em FJ$ 1.500, por entender que foi
aplicado anatocismo, no cdlculo do valor devido, no periodo compreendido entre
1996 e 2A07. Pendente de avaliagSo com o assistente tdcnico se vamos recorrer.
Velor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 70-779.885,79 (c.f.
informagdo o cailculos elaborados pelo oliente err 06/2002\
Classificagf,o de risco: possivel.

4) VARIG x ESTADO DABAIIIA

Local: 3u Vara da Fazenda Priblica de Salvador/BA
Partes: VARIG x Estado da Bahia
Processo: n" 140029 I 4 1 46-6 [N" CNJ 00620 I 2-67.2002. 805.000 I )
Andamento afuall Em fase de conhecimento. Processo em I' instiincia
aguardando prolagdo da sentengq desde 21108/2009. Os autos pennanecem
aguardando prolagdo da sentenga.

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 27916371,44 (c.f, informagEo e c6lculos elaborados pelo
cliente em06/2002)
Classificagdo de risco: possfvel.
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Local: 7n Yara da Fazenda Priblica de FortalezalCE
Partes: VARIG x Estado do Ceani
Processo: 2000.012r.5942-6 (sproc: 2000012159426); no novo: 0610942-
03.2000.8.06.0001

Andamento atual: Em fase de conhecimento. processo em 1" instrincia
aguardando prolagdo da se'ntenga, desde 16/06/2010. os autos permanecem na
conclusflo.

Valor da causa: R$ 10.000,00
valor envolvido: R$ 25-564.731,01 (c,f, informagdo e c6lculos elaborados pelo
cliente em 06/2002).
Classificagio de risco: possivel.

| 0) VARIG x DISTRITO FEDERAL I

Local: 7" Yara da Fazenda Priblica da Comarca de Brasilia/DF
Partes: VARIG x Distrito Federal
Processo : n" 20020 I L0 4622 52 (00 4622 5 - 4 1.2002. 8. 07.000 I )
Andamento atual: Em fase de conhecimento, Julgado improcedente. Interposto
recurso de apelagdo, em outubro de 2011. Remessa ao Tribunal de Justiga em
l2/oL/20r2. Recurso conhecido, preliminar rejeitada por unanimidade e provimento
do recwso por maioria- Interpostos Embargos de Declaragd.o com efeitos
infringentes. Foram conhecidos e parcialmente providos por unanimidade em
8/05/2012. Proferida decisdo monocr6tic4 indeferindo o processamento do recurso
especial, em 04/03/2013. Interposro ARESP em t4/03t2013. Em 25/07/2o13, foi
proferido despaoho, intimando os agravados para apresentar contra.rrazOes de
agravo interposto pelo Distrito Federal. Em 30/07/2013, foram protocoladas as

contrarrazdes de aresp. Em 1310312014, os autos foram reautuados como Resp.
Autos conclusos para julgarnento ao Rel. Min. Og Fernandes, desde 02/04/2014.
Os autos pe.'nanecem conclusos ao relator. Em lTlll/2015, os autos foram
remetidos para a relatora Min. Diva Malerbi e permanecem na conclusdo.
Valor da causa; R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 67.406.434.50 (c.f.
informagEo e ciilculos elaborados pelo cliente em 06/2002)
Classificagiio de risco: possivel-
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VARIG X ESTADO DO ESPiRITO SANTO

Local: 2lYaru da Fazenda da Comarca de VitdriaEs
Partes: VARIG x Estado do Espirito Santo

Processo: n" 0009228-60.2002.8.08.0024 (2402009228-4)
Andamento atual: Em fase de conhecimento. Em 27/06/2017, recurso da Varig
conhecido e ndo provido, d unanimidade, para conhecer e negar provimento aos-t embargos declarat6rios, nos termos do voto da Relatora. Bm 21/07/201'1,
interpostos os recursos especial e exftaordindrio. Em 06/0312018, publicada decisflo
inadmitindo os recursos. Em 2l/04/2018, interpostos Aresp e Arext. Em
31/07/2018, processo digitalizado rernetido ao STJ/STF. O AREsp foi autado em
02108/2018, eom o no 1334281/ES (2018/0175141-4), do STJ, Autos na conclusao
para decisdo ao Rel. Min. Francisco Falcdo, desde esta data. Aguarda-se decisdo
pelo Ministro Relator aaerca da admissibilidade do recurso especial.
Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolyido: R$ 9.521.314,22 (c.f- informaglo
e c6lculos elaborados pelo cliente erl;'06/2002)
Classificagiio de risco; possiyel.

74. ESTADO DO ESPIRITO SANTO XVARIG

Natureza: Impugnagdo ao Valor da Causa

Local: 2s Vara da Fazenda da Comarca de Vit6ria/ES
Partes: Estado do Espirito Santo x VARIG
Processo: n" 024020169132

Andamentos: Decisfio que julgou procedente a impugnagdo, determinando a
remessa d contadoria e pagamento da diferenga das custas ao final. Opusemos
agravo de instrumento que manteve a decisEo.

VARIG x ESTADO DE GOIAS

Local: 2a Yara da Fazenda P{rblica Estadual da Comarca de Goidnia/Go
Partes: VARIG x Estado de Goias
Processo: n" 20020095243-3 -0095243-2I.2002.8.09.0051 * RESP n' I008256
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Andaruento atuaL Tr6nsito em julgado. lnterposto Recurso Especial no STJ

(RESP n" 1008256) - Relator: Min. Castro Meira - Segunda Turma (processo

eletr6nico). Proferido ac6rd6q negando provimento ao recurso, tendo sido baixados

os autos i. vara de origem. Em 15/08/2017, publicada decisdo conhecendo €m parte

o recurso de Varig e na parte oonhecida ndo o provendo, por unanimidade. Ap6s
andlise juridica do caso, o escritdrio concluiu pela impossibilidade em se recorrer da

decisdo, ern virtude de o ac6rd6o proferido pelo STJ ter afirmado que n6o houve
prova da ndo repercussao e que seria 6nus da empresa, afastando nossa tese de

inaplicabili<lade do art. l66iCTN, nos casos de controle de pregos. Ainda se

considerou o alto risco de a empresa sofrer multa processual, pela oaracterizagSo de

eveirtual recurso como protelat6rio, nos terraos do artigo 1.026, $3" do CPC. Baixa
definitiva ao TJGO em 26109/2017. Em 2019, foi proferida decis6o intimando a

Autora foi intimada sobre bloqueio de szus ativos financeiros de Rl$ 104,12. Eru

03104/2A19, foi apresentada manifestagao pela Autora iuformando sobre seu

processo de fal€ncia.

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 11.85 1.635,43 (c.f. informag6o e cdlculos elaborados pelo

cliente em 06/2002)

Classificagflo de risco: possivel.

9) VARIG x ESTADO DO MARANHAO

Local: 5o Vara daFazenda Priblica da Comaroa de 56o LuisMA
Partes: VARIG x Estado do MaranhSo

Processo: n" I 0 7852002 (no fnica 00107 E5 -97 .2002.8. I 0.000 I )
Andameuto atual: Em fase de conhecimento. Sentenga de proced6ncia. A
Fazenda do Estado do Maranhdo apressntou Recurso de Apelagf,o (0323482010).

Foram oferecidas contrarrazOes. Julgado o recurso em lllL2/2Dll, negando

provimento. Interposto Recurso Especial, tendo sido apresentadas as contralraz6es

pela Varig. Recurso recebido e, em 0I/03/2016, remetidos para conclusdo do Rel.

Min. Gurgel de Faria. Foi dado provimento ao Recurso Especial (art- 255, $ 4', III,
do RISTJ), para, cassando o ac6rd6o recorrido, decidir que: (a) o prazo prescricional

6 de l0 anos contados do fato gerador e (b) aplio6vel o art. 166 do CTN in casu,

determinando, €m consequ€ncia, o retomo dos autos ao Tribunal de origem para

que reaprecie as referidas mat6rias. Opostos embargos de declaragao, que foram

rejeitados em 06/03/2017. Em I ll0712017, recebidos os autos pela2u Cimara Civel.
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Em 1911212018, os autos foram disftibuidos ao gabinete do Des, Antdnio Pacheoo

Guerreiro. Sem novas movimentagdes.

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 8.144.057,81 (c.f. infomragdo e ciilculos elaborados pelo

cliente em 0612002)

Classificaqfio de risco; possivel.

10) VARIG x ESTAIIO DO MATO GROSSO Do SUL

Local: l" Vara daFazenda Priblica da Comarca de Campo Grande/IVIS

Partes: VARIG x Estado do Mato Grosso do Sul

Processo: n" 00 1020195549

Apela96o Civel: 2008.003566-7 (0019554-40.2002.8.12.0001)

Andemento atual: Pendente de distribuig6o de execugio de julgado, Recurso de

Apelag5o da VARIG provido pelo Tribunat de Justiga. Processo aguardando
julgamento de Recurso Especial nos Embargos de Declaragdo do Estado. Yarig
apresentou contrarrazdes, em 15/05/2012. Interposto agravo contra deoisdo que

negou seguimento ao recurso interposto pelo Estado do Mato Grosso. Apresentadas

as contrarraz6es de agravo em20107120L2. Autos conclusos, desde 17/03/2014. Os

autos perrnanecem na conclus6o. Em 18/06/2015, foi proferido ac6rdAo,

conhecendo do agravo interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul, para dar
parcial provirnento ao recurso especial, para declarar prescrita a pretensdo de

restituig6o dos pagamentos efetuados a titulo de ICMS em relagdo ao periodo

anterior a junho de 1992. Em 23/07/2015, os autos foram baixados 6r vara de

origem. En02/08DO16, sem alteragdo na movimentagdo. Em 08/02/2017, proferida
sentenga, julgando parcialmente procedente a ag6o, somente para o periodo

compreendido entre junho/l992 e junho/I994. Em 20/02/2017, opostos embargos

de declaragdo pela Varig.Em06/06/2017, proferido despacho, intirnando a parte

contrdria para apresentar manifestagdo aos nossos embargos de deolaragdo. Em
22/06/2017 , autos conclusos p€ua decisdo. Em 15/02/2018, publicada decisflo dando

provimento aos embargos para complementar o ac6rddo anteriormente proferido.

Foi cenificado o trfinsito em julgado em 09/03/18. Pendente de distribuigdo de

execugdo de julgado.

Valor da causa: R$ i0.000,00 - Valor envolvido: ndo temos

Classificagf,o de risco: possivel.
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11) VARIG x ESTADO DE MINAS GERAIS

Local: 3u Vara da Fazenda (Tributarios) da Comarca de Belo Hotizonte/IvlG
Partes: VARIG x Estado de Minas Gerais

Processo: n" 002402'753137-5 (CNJ n" 7531375-60.2002.8.13.0024) ^ ADDREXT
n" 78464lilvIG.
Andamento atrra-l: Em fase de conhecimento. Sentenga de proced6ncia

(06/11i2009). Foi interposta apelag6q pelo Estado de MG. A apelagdo foi
paroialmente provida, pelo TJ/lvfG: "D6-se provimento ao apelo, para tomar

inefrcaz a r. sentenga objrngada, e, afastado o pronrmciamento da prescrigdo

atinente ao perfodo compreendido entre 19106/L992 e junho de 1994, determinar-se

a rsmessa dos autos d unidade judiciriria de origem, a fim de que se d€

prosseguimento ao feito, inclusive com aberhua da fase de instrugdo probatoda,

para julgamento do mdrito da quaestio propriarnente dita (repetigSo de inddbito) no

periodo imprescrito.". Em 07112t2016, foi protocolada petigdo, requerendo a

reahzagdo de prova pericial. Em 20/06D017, as partes foram intimadas a

formulagEo de quesitos e a indicagio do assistente tdcnico. Apresentados quesitos

tdcnicos emO3/07/2077. Indicado o perito judicial, em 20/07/2018, foi homologado

acordo sobre o valor de honor6rios periciais em R$20.000,00 (em l0 parcelas

iguais). Foram pagas 10 parcelas, sendo a {rltima juntada aos autos em02/05/2019.
Aguarda-se produgdo de prova pericial, para verificar o atinente ao periodo

compreendido entre 19106/1992 e junho de1994.
Valor da causa! R$ 10,000,00

Valor envolvido: R$ 27.391,875,47 (c.f. informaglo e cAlculos elaborados pelo

cliente em06/2002)
ClassificagSo de risco: possfvel.

12) VARIG x ESTADO DO PARA

Local: 6u Vara de Fazenda Priblica de Beldrn (inicialmente tramitou perante a 25"

Vara Civel e Fazenda Priblica da Comarca de Bel6m/PA)
Partes: VARIG x Estado do Parf
Processo : n' 2002 1026 5 49 6 (002621 3-60.2 002. 8 1 4. 03 0 I )
AudamQnto atual: Em fase de conhecimento. Autos conclusos, desde 08/03/2013.

Valor da causa: R$ 10.000.00
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Yalor envolvido: R$ 32.511.363,40 (c.f. informagdo e cflculos elaborados pelo

cliente em06t2002)
Classificagio de risco: possivel.

EST

Local: 5" Vara da Comarca de Joflo Pessoa,/PB

Partes: VARIG x Estado da Paraiba

Processo; n" 0363877-87.2002-815.2001 (200.2002.363'871-4)/Apela95o Civel

20020023638774001/Agravo de Instrumento no Resp no 1.151.405

Andame.nto atuaL Em fase de execugf,o. Sentenga de prooedGncia. Trdnsito em

julgado da agdo de repotigdo de inddbito, em 13/09/2008. Protooolada execugdo de

julgado, no valor de R$ 8.887.567,66, em A4/0912013 e honordrios de R$

413.553,79, tendo sido proferido despacho, determinando a citaqdo da Fazenda do

Estado da Paraiba, em0910912013. Aguarda-se citagdo. Em l1/01/2019, iniciado o

tremite paxa tomar os autos eleh$nicos (PJe). Ern 29/03/2019, aguarda-se a

regularizagEo dos autos para prosseguimento da execuqdo.

Yalor da causa: R$ 10.000,00

Valor envolvido: R$ 8.132.973,09 (c.f. informagEo e cdlculos elaborados pelo

cliente em06/2002)
Classificaglo de risco: possivel.

VARI A

Local: 3o Yara da Fazenda Priblica da Comarca de Curitiba/PR

Partes: VARIG x Estado do Paran6

Processo: n" 23309/0000 (no de distribuigdo 303512002) - CNJ: 0000019-

8l.1997.8.16.0004 - AREsp n" 5I0323/PR (2014100267l8-9)

Andamento stual: Em fase de conhecimento. Sentenga de prOceddncia. Interposto

recurso de apelagdo pelo Estado do Para.nd, foi reformada integralmente a sentenqa,

para julgar improcedente o pedido (apelagao 0758345-5). Interposto Recurso

Especial, que foi negado segrimento. Interposto agravo regimental em 25110/2012.

Em t2/05/2017, profefida decisdo, nflo conhecendo do egravo. Em Ol/06/2017,

interposto agravo interno pela Varig. Em 02/10/2017, publicado acSrd6o n5o

conhecendo do agravo intemo. Neste caso, concordamos em ndo fecoffer, tendo em
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vista o risco de aplicagdo de multa processual. Em Q2/08D01 8, foi proferida decisgo
intimando a devedora para dar cumprimento d obrigagdo. Em23/0g/201g, a Autora
apresentou petigdo informando a necessidade de habilitagdo do crddito na falencia.
Em l9l1rl20l8, foi proferido despacho d.eterminando a apresentagdo de
manifestagdo pelo Estado do paran6. Em 07/rz/201g, foi protocolada petig5o pelo
Estado do Parand. Em 27/03/2019, foi determinada a suspensdo do feito por um
ano. Aguarda-se o tdrmino do periodo de suspensdo.
Valor da causa: Rg 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 44.526.151,06 (c.f.
informagflo e cdlculos elaborados pelo cliente em06/2002)
Classificag5o de risco: possivel.

| 15) vARIGx ESTApo DE PERNAMBUCO

Local: 4^ Yara da Fazenda Estadual da Comarca de Recife/PE (inicialmente
tuamitou perante a 2u Y atada Fazenda p6blica)
Partes: VARIG x Estado de Pemambuco
Processo: n' 001 2002 0l 8081 I (no novo cNJ 001 80si -78.2002.s. 12.0001)
Andamento +tual: Em fase de conhecimento. Em lr/}L/zolg, foi proferida
sentenga de improcedEncia. Em 26/0112018, opostos embargos de declaragd,o
(reiterados em petigdo de dta 15/02/2018). Em 07/ll/z0r1, protocolado recurso de
apelagdo (reiterada em 07/tr/2018). Em 02/04/2019, apelagEo distibuida d 3u

cdmara de Direito Priblico - Ret. Des. Luis carlos Figueirddo. Aguarda-se
julgamento do recurso de apelagdo.
valor da causa: R$ 10-000,00 - valor envolvido: R$ 48.097.260.35 (c.i
informagd.o e c6lculos elaborados pelo cliente em 0612002)
Classificagf,o de risco: possivel.

I lel vARrc r EsrApo

Local: 4a Yara da Fazenda Pirblica da Comarca de Teresina,lpl
Partes: VARIG x Estado do Piaui
Processo: n" 001.02.008581-9 - cNJ no 0005194-06.2002.8.1E.0140 - agravo de
instrumento no 201 5.000 1.00883 3-2
Andapento atual: Em fase de conhecimento. sentenga parcialmente procedente.
Interposto recurso de apelagdo (2010.0001.004447-l). Proferido ac6rd6o, em
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lr/04120r4, refomrando a sentenga para extinguir o feito, sem julgarnento de
mdrito. Protocolada petigEo, em 22110/2014. Em r4/0g/201s, recebida intimagdo,
n6o conhecqldo do pedido, tendo em vista que a decisdo foi proferida pelo juizo ad
quem. Em 23/09/2015, foi interposto agravo de instrumento. Em 29/o2/2016, foi
proferido despacho, em primeira instdncia, mantendo a decisdo agravada. Em
08/03/2016, os autos pennanecem na conclusdq com o rel. Des. Haroldo oliveira
Rehern. Em 10/05/2019, sem movimentagEo.
Valor da causa: R$ 10.000,00
valor envolvido: Rg 5.077.117,08 c.f. infonnagflo e cdlculos elaborados pelo
cliente em06i2002.
Classilicag6o de risco: posslvel.

Local: I lu vara da Fazenda priblica da comarca do Rio de Janeiro/Rl
Partes: VARIG x Estado do Rio de Janeiro
Proces so : n" O07 837 6-27 .2002.9. 1 9 .000 I (20 02. 00 l, 0765 06-5)
Andamento atual: Em fase de conhecimento. sentenga d.e proced€ncia. Autos
remetidos d Procuradoria em 26/04/2012. Em 20/10/2015, proferid.o despacho,
recebendo a apelagEo no duplo efeito e determinando a r€messa dos autos ao
apelado e, em seguida, ao Ministdrio Priblico, por fim, ao Tribunal de Justiga. Em
30/05/2018, publicado ac6rdflo de parcial provirnento apenas para alterar os indices
de corregflo e atualizagdo. Apresentado recunso especial pela parbe contr6ria, as
contrarrazOes foram protocoladas ern r5/03/z0lg. Em l0/os/2019, sem novas
movimentaqdes.

Valor da causa: R$ 10.000,00
valor envolvido: R$ 208.190.011,96 (c.f. informagiio e cflculos elaborados pelo
cliente em06/2002)
Classificag6o de risco: possivel.

Local: lu vara de Execugdo Estadual e Municipal da comarca de Natal/RN
Partes: VARIG x Estado do Rio Grande do Norte
Processo: n" 0011416-62.2002.8.20.000t/3 (00I.02.0r14I6-9) (Resp no 75332/RI\)
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Andamento atual: Em fase de conhecimento. sentenga de improced€ncia.
Interposto recurso de apelagEo pela varig. TJRN deu provimento ao recurso de
apelagEo da vARIG. o Estado do Rio Grande do lrlorte interpOs recurso espeoial,
que n6o foi admitido. Interposto agravo ern recurso especial pelo Estado do Rio
Grande do Norte. Autos digitalizados e remetidos ao srJ (Resp n. ?5332/RN), em
04/11/2011. Proferido acdrdio, em 05itr/zolz, daado provimento ao agravo em
recurso especial opostos pela varig, embargos de declaragdo, em l2/ll/2012.
Embargos de Declaragdo rejeitados em l4/r2/2a12. opostos novos embargos de
declaragSo pela varig. Em 0s/05/2017, proforida decisfio, recebendo os embargos
de declaragSo como agravo regimental para, ex€rcendo o juizo de retratagro, tomar
sem efeito as decisOes de fls. 700/706 e725/726.Em29/05/2017, autos remetidos d
conclusdo (a parte contnfria n6o recorreu da decis6o). os autos perrnanecem na
conclusdo,

Valor da causa: R$ 10.000,00
valor envolvido: R$ 13.3r9.094,s6 c.f. informagdo e cflculos elaborados pelo
cliente em06/2002.
Classificagiio de riseo: possivel

Locak 6" Vara da Fazenda Priblica da Comarca de porto Alegre/RS
Partes; VARIG x Estado do Rio Grande do Sul
Processo: n" 001.102.8976-7 (cNJ: 343466L-51.2005.g.21.0001) - execugfro de
sentenQa 30263 41 -3 E.2009.8.2 I .000 I - E)(ECUqAO 00 l/t 0903 0263 45
Andamento atFal: Em fase de execugf,o. Despacho: 'ovistos. para exame d.o
pedido constante as fls. 1.039/1.040, imprescindivel a manifestagdo do Estado em
relagdo a NE n" 153/12 (fl. 1.038). N6o havendo irresignagEo do Estado, expega-se
precat6rio, j6 determinado, como requerido no pedido mencionado acima. Dil.
Legais." (em 04/05/2012). Proferido despacho, determinando a retirada do oficio
precat6rio correspondente aos honordrios sucumbeirciais, tendo sido dado entrada
junto ao Paldcio da Justiga, em 05/07/2013. Em Dg/03/2016, sem novidades na
movimentagdo. Em 28/07/2016, proferido despacho, intimando o Estado do Rio
Grande do sul para se manifestar sobre o cdlculo de fl. 114I. Em 3l/03/2017,
proferido despacho relacionado ao pedido de expedigflo de precat6rio para
pagamento do valor principal, foi determinado qu€ se aguarde o tr6nsito em julgado
do R-E 678.360. Em 28/10/2017, autos conclusos para despacho. Em 06/06/2019,

Piigina l? de 29



ARRUDA A4ilt r tr:Uzr Arv$t
A tryo c a.la € Co06ultorir Jo.jdisr

proferido despacho, determinando a intimag'o da varig, para manifestag'o sobre aimpugnag'o da parte contrriria. Em26/L0/z0lg, proferido despacho, determinando aretirada do precat6rio enr cart6rio, para encaminhamgnto ao 6rgdo competente. Em10/05 /2019,sem novas movimentagdes.
Valor da causa: R$ 10.000,00
Valor envolvido: R$ 56.343.0gg.40 (cinquenta e seis milh.es, trezentos € quarenta
e tr€s mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos) para setembro de 2009-

Local: 2'Yata Civel da Comarca de Boa Vista/RR.
Partes: VARIG x Estado de Roraima.
Processo Principal: n' 00 l 0 o2o3 g1264 (no novo 003 s I 26- l r.2002. g.23. 00 r 0)
Execug6o de sentenqa: no 0010 o51z02sr2 (clrtJ n" 0lz025r_3r.2005.s.23.0010)
Embargos i Execugio: no 0010 061295662
Andamento atuar: Em fase de execugflo. sentenqa de proced€ncia. Iniciamos com
a execuqdo dojulgado. o Estado de Roraima apresentou os embargos d execugdo no0010 061295662, julgados parcialmente procedentes. A varif e o Estado deRoraima interpuseram recurso de aperagdo contra a sentenga que julgou
parcialmente procedentes os embargos a execugro, com o provimento do recurso dvarig e retorno dos autos d primeira instdncia para cumprimento. rniciado ocumprimento de senteng4 foi determinada a r€messa dos autos d contadori4 em3l/03/2015, tendo sido apurado oomo varor final Rg 14.323.3g6,49. Em18/09/2015, imperrado mandado de seguranga no 000.r5.00196-7 (cNJ: 0001967_
45'2015'8'23.0000) pelo Estado de Roraima,p€rante o Tribunal pleno, com o fimde ser discutida a atuaiizagdo monetdria. Em 0r/r0/20r5, proferida liminar nomandado de seg'ranga, determinando a liberagdo do varor incontroverso,
correspondente a R$ 13.g20,369,26. Em 22/02/2016, proferido despacho,
determinado a ciragdo da varig. citada em20/06/2}16, apr.s"itou contestagao. Em
08105/2011 , proferido despacho do Desembargador do MS, se decrarando srspeito
para julgar a demanda e determinando nova distribuigdo dos autos. Em setembro de
2017, determinada a liberagdo do varor e expedido o arvar6 de levanramento novalor inconfroverso de R$ lg'215.207,37. No que tange ao saldo remanescente, Rg
9E.875,32 foi tmnsferido para uma conta judicial remunerada, atd a decisdo final do
rnandado de seguranga' devido d penhora no rosto dos autos em processo da lo Vara
Empresarial do Rio de Janeirq por meio do precat6rio no 009/201 0.
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Local; 2 Yara da Fazenda Priblica e Acidentes do Trabalho de Florianopolis/sc
Partes: VARIG x Estado de Santa Catarina

Dlo ? !Lo- Rro DllilEtto, Dtrsiu^- rctm{uot!

Valor da cflusa: R$ 10.000,00
Valor envolvido: Rg 14.234.540,9I (quatorze milh6es, d.uzentos e trinta e quafo
mil, quinhentos e qutrenta reais e noventa e um centavos) - janeiro de 2010.

Processo : n" 02302A222907

Apelagtro Civel nor 230202229A7 (CIIJ: 0022290-29.2002.9 -24.0023)
Andamento atual: Em fase de execugflo. Processo transitado em julgado,
favoravelmente d Varig. Protocolada execugdo de julgado, em27/0412016, no valor
de R$ 45.858.002,14. Em 30/10/2016, proferido despacho, recebendo a execugdo de
senterga e detenninando a apresentagao de impugnagd.o pela parte contraria. Em
12/05/2017, apresentada impugnagdo pelo Estado de Santa Catarina. Em
l4/08/20L7, apresentada replica pela varig. Em 26/lr/2018, proferido despacho
"vistos, para despacho. A mat6ria em discussEo encontra-se afetada pela suspensdo
dos Temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J., de modo que, ante a aus€ncia de
parAmetros estabelecidos no titulo executivo, resta aguardar o julgamento definitivo
pela suprema Corte, prosseguindo-se, por ora, no pagamento do valor inconhoverso
apontado pelo ente prlblico As fls. 905.Assim, expega-se requisigdo de pagamento de
precat6rio quanto ao crddito principal e aos honordrios advooatfcios, anotando
tratar-se de verba de natureza patrimonial e alimentioia, respectivamente. euanto dL

incid€ncia da contribuigdo previdenciaria e do imposto de renda, deverilo ser
observadas as determinagdes constantes da decisdo de fls. 885/886. lntimem-se",
publicada em 28/17/2A18, Em 09/12/2018, foi feito pedido de transfer€ncia pela
Varig do valor correspondente ri parte incontroversa de honorarios sucumbenciais.
EfrL 10/05/2019, sem novas movimentagdes.

Valor da causa: R$ 10.000,00 - Valor envolvido: R$ 29,380,233,'/7 (c.f.
infonnagdo e c6lculos elaborados pelo cliente em06/2002).
Classificagf,o de risco: possfvel
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Local:18u Vara Civel da Comarca de Aracajr-r/SE
Partes: VARIG x Estado de Sergipe
Processo : n' 2002 I r 80 I 370 (no rinico o0 ri53z-24.2002. g.25.000 l )
Andamento atual: Em fase de conhecimento. Santenga favordvel (,.A par de tais
consideragoes, por livre convencimento motivado e fundamentado, J{.ILGo
PROCEDENTE EM PARTE o pedido de reperigdo de inddbito para condenar o
Requerido d restituir a importAncia paga em exoesso, relativa ao ICMS pago durante
o periodo de 05189 a 07/94, com aplicagfro de corregflo monettuia, desde cada
pagamento pelo INPC e juros partir do tAnsito em jurgado da presente decis6o, no
percentual de I (um por cento) ao m€s, nos lermos dos artigos 16r e 167, ambos do
crN, em consequencia, EXTINGO o processo com resolugSo, nos termos do artigo
269, inciso I do c6digo de processo civil. considerando que a Requerente decaiu
em parte rninima, condeno o Requerido ao pagam€nto da-s custas processuais e
honordrios advocaticios, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
fulcro no $ rinico, do art- 2r e $ 4o, 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 distribuig6o, n6o sendo o caso de recurso
voluntiirio, nos termos do art. 475, parilgrafo 3o. do c6digo de processo civil.,,.
Aguarda-se ftansito em julgado. proferido despacho, deferindo a reabertura do
prazo para a interposigao de recurso de apelagf,o pelo Estado de sergipe. proferido
despacho, recebendo o recurso em ambos os efeitos e determinaudo a remessa dos
autos para o TJ de sergipe. Autos distribuidos para a lu cdmara civel e conclusos
ao relator, desde 14/10/2013. os autos permanecem conolusos_ publicado ac6rdEo,
em07/04/2015, negando provimento i apelagEo interposta pelo Estado de sergipe.
opostos embargos de declaragEo pelo Estado de Sergipe, em26/06/2o15, tendo sido
negado provimento ao recurso. Em 26/0i/2016, autos digitalizados e remetidos ao
srJ. Em 23/09/2016, proferida decis6o, nflo conheoendo do ag*vo. Em
23/11/2016, transitado em julgado- Autos remetidos d vara de origem. Em
17/05/2017, concedida vista ao estado para requerer o que de direito. Em
I0 /05 /20 19,sem nova movimentaplo.
valor da causa: R$ 10.000,00 - valor envolvido: R$ 6.375.204,11 (c.f. informag6o
e cdlculos elaborados pelo cliente en06/2002).
Classificag{o de risco: possivel
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AqOES DE REPETIqAO DE INDEBITO - ICMS- ADIN I.089-IIDf,'

Local: 3s VFP Comarca de Macei6/AL
Partes: NORDESTE Linhas A6reas Regionais s/A x ESTADO DE ALAGOAS
Processo : no 00 1 02 00 8 5 843 (000 S 5 84 -57 .2002.8.02.000 L)
Andamento atual: Pendente de distribuigio de execugf,o de julgado. publicada
sentenga de proced€ncia da ag6o. lnterposto recurso de apelagdo pelo Estado de
Alagoas (2010.006669-0 cNJ: 0008584-57,2002.8.02.0001) - net. Des. Turmds
Airan de Albuquerque Melo. Em 12/0212014, foi negado provimento ao recurso
interposto pelo Estado de Aragoas, por ,,otagao un6nime. Em 26/03/2015, foi
inteqposto recurso especial pela Fazenda do Estado de Alagoas. Remessa dos autos
d Presidencia do TJAL, em 09104/2015. Em 05/0g/2015, proferida decis6o, nEro
admitindo o recurso especial interposto pelo Estado de Alagoas. En o6/L0120r5,
interposto Agravo ein Recurso Especial pelo Estado de Alagoas. Em l l/0212016, os
autos foram baixados pa.ra a vara de origem. Em 16/02/2016, autos recebidos pela
vara de origem. Proferida decisdo no agravo regimental no AResp interposto pelo
Estado de Alagoas, ndo conhecendo o recurso. Transitado em iuleado em
n/04/2arc.
valor da causa: R$ 10.000,00. varor envolvido: R$ r7.gz7,g7 (0g/90 a o4/gz) -
(cf. informagdo do cliente em 06/2002).
Classificag6o de risco: possivel.

Natureza: .4.96o de Repetigdo de Inddbito
Locaf : 2"Yara da Fazenda priblica da Comarca de Salvador/BA
Partes: NORDESTE xESTADO DA BATIIA
Processo : 1 40029 17 64j-0 (no novo 00 6g I tg - 47 .2002_ 8 05.0 00 1 )
Andamento atuaL Em fase de conhecimento. processo em l" instincia
aguardando prolagao da sentenga. os autos permanec€m na conclusdo. Em
08i03/2016, sem novidades. Em 02/08/2016, sem novidades na movimentagdo. Em
30/10/2017, sem morrimentagdo. Em 2s/06/201g, sem movimentagIo. Memoriais
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juntados aos autos en L5/ro/2018. Em ro/lsn}lg, os autos permanecem na
conclusdo, aguardandoprolagdo de sentenga, com apresentagEo de memoriais.
valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). valor envolvido: R$ 5.403.652.4g
(05/89 a 03/94) - (cf. informagdo do cliente em 06/2002).
Classificagiio de risco: Possivel

Natureza: 4.96o de Repetigdo de Inddbito
Local: 4n Vara Civel da Comarca de Fortaleza/CE
Partes: NORIIESTE x ESTADO DO CEARA
Processo : 200202284280 (CNJ : 06 lD7 7 S -83 .200 0. 8.06. 000 1 )
Andamcnto atual: Em fase de conhecimento. processo em lu instancia conclusos
ao juiz, aguardando decisdo acerca da realizagflo da porfcia. os autos permanecem
na conclusflo.

valor da causar R$ 10.000,00 (dez mil reais). varor envolvido: R$ 6.727,il (}s/gg
a 10/89) - (cf. informagdo do cliente em 06/2002).
Classificagflo de risco: possfvel

Natureza: Agdo de Repetigflo de Inddbito
Local: 4" Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Brasflia/DF
Partes: NORDESTE x DISTRITO FEDERAI
Processo:2002011046225-2-Respnosembdecl. n'2012.01.1.00s73g-4.Aresnno
STJ, sob o n" 435739/DF.
Andamento atual: Em fase de conhecimento. Julgado irnprocedente. Interposto
refl'so de apelagfro, em oufubro de 2011. Remessa ao Tribunal de Justiga em
12/01/2012. Recurso conhecido, preliminar rejeitada por unanimidade e provimento
do recurso por maioria. opostos embargos de declaragd.o com efeitos infringentes.
Foram conhecidos e parcialmente providos por 

'nanirnidade 
em l3/06/20L2.

Interpostos os recursos especial e extraordindrio pela Fazenda do Distrito Federal,
em 09/07/2012. Protocoladas as contrarrazdes da varig em o5/l2D0L2- proferida
decisflo monocrdtica, indeferindo o processamento
04/$nU3. Interyosro ARESP em t4t0312013. Em

do recurso especial, em

25/07/2013, foi proferido

Pngma 17 dc 29



ARRUDA ALVIM & TIEMZA AIVIM
Ad vor!ci r G CoDs!lrqri.lulldi;r
l^o g^ltlo.tllDlt NG|to, ltrslllA. rotro Ar-tEtE

despacho, intirnando os agravados para apresentar contraffazOes de agravo
interposto pelo Diskito Federal. Em 30/07/2013, foram protocoladas as
contrarrazOes de Aresp. Em 13/03/2014, os autos foram reautuados como Resp.
Autos conclusos para julgarnento ao Rel. Min. og Fernandes, desde 02/04/2014. os
autos pennanecem conclusos ao relator, em 10/05/2019,
valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). valor envolvido; R$ 34g.972,g4
(05/89 a05l93)
Classificagflo de risco: Possivel

Natureza: AgSo de Reperig6o de Ind6bito
Local: 2u Yzra da Fazenda prlblica da Comarca de Vit6ria,{Es
PaTtes: NORDESTE x ESTADO Do ESPKITO SANTO
Processo : 0009225 -05.2002. 8. 08. 002 4 e4O20AgZ25 0)
Andamento gfual: Em fase de conhecimento. Foi proferida sentenga de
improced6ncia (crN, 166). Apresentamos recurso de apelagdo que foi provido para
anular a sentenga e determinar a produgdo de provas. Autos retomaram para lo grau
em 25/ll/20r1. Aguarda-se decisEo para produgflo de provas. Em 25/0912017,
apresentado laudo pericial e protocolada petigdo pela parte autora Autos remetidos
ao perito para oomplementagflo do parecer. Aguarda-se finahzagdo da prova e
posterior sentenga. Em 08/06/2017, autos devolvidos pelo perito. Em 0g/06/2017,
protocolado o laudo pericial. Em 18/1012017, apresentada manifestagflo sobre o
laudo pericial. Em l5l02/20r8, a Nordeste apresentou manifestagd.o acerca dos
esclarecimentos do perito. os autos foram para conclusdo ern L5/03/z0lg. Em
l0 / 0 5 /2Q 19, sem novas movimentagOes.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez rnil reais).
Valor envolvido: R$3 85.707,46
(09189 a 05/93) * (cf. inturnag5o do cliente em 0dl2002)
Classifrcagflo de risco: Possfvel
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Natureza: AgEo de Repetigdo de Inddbito
Local; 4u Yara da Fazenda Prlblica da comarca de Recife/pE (inicialmente
distribuido para a2 Vara da Fazenda priblica)

Partes: NORDESTE xESTADO DE PERNAMBUCO
Processo: 0U 2A02 0i8079 0 (CNJ n" 0018079-il.2002.8.1?.0001)
dndamento atual: Em fase de conhecimento. processo em lo inst€ncia
aguardando decisdo do juiz. os autos permanecem na conclus6.o, desde os/0s12006.
Autos remetidos ao Ministdrio Priblico em 30/11/2015 e devolvidos em2llIZ/20I5.
Autos rem€tidos i conclusdo em 23/12/2015. Em }zl}g/}arc, sem alteragEo na
movimentagdo. Em 30/06/2017, sem alteragdo na movimentagdo. Em 28/06/20lg,
sem movirnentag5o. Em 05/1012018, proferida sentenga de improced€ncia, ainda
n6o publicada. Em 19111/2018, autos remetidos d Procuradoria da Fazenda do
Estado de Pemambuco. Em Il/04/2019, autos devolvidos ao cart6rio.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
valor envolvido: R$ 2.029.622,53 de 05/89 a 05/93, cf. informagdo do cliente em
junho de 2002.
Classificagf,o de risco: Posslvel

Natureza: AgSo de Repetigdo de Inddbito
Local: 4u Vara da Fazenda Priblica da Comarca de Teresina/Pl
Partes: NORDESTE x ESTADO DE PIAUi
Processo: CNJ: 0009023-92.2002.S.18.0140; 001.02.008565-?; Apetagdo
2010.0001.003762-4
Andamento atual: Em fase de execugio pelo Estado. sentenga de improced€ncia
(prescri g5o). Processo transitado em julgado em 23 / | | /201 B.

Valor da causa: R$ 1.000,00 (um rnil reais)
Valor envolvido: ndo temos essa informagdo
Valores das guias:

Cz$ 684,45 (30/06/89)

Cz$ 383,30 Q9107/89)
Cz$ 385,23 (25/07/89)
Classificagdo de risco: Possfvel
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Natureza: Agiio de Repetigflo de Inddbito
Local: 1Iu Vara da Fazenda da Cornarca do Rio de Janeiro/Rl
Partes: NORDESTE x ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo: 20020010'7 6497 B
Recurso de apelagdo n' (0078369- 3s-2002.g.rg.000r) - RES p n" r278074/Rl
Q01r/02r7s83_0)
Andamento afual: Em fase de execugao. sentenga de improceddncia. Recurso de
apelagdo interposto pela Nordeste improvido, acarretando a interposiqEo de recurso
especial' Aguarda julgarnento (REsp 127g074/RJ -Rer. Min. Hertnan Benjamin).
Proferido acord6o, n6o conhecendo do recurso especial. opostos embargos de
declaragEo em l5/r0/20r2. Despacho proferido em z3/r0/i012, dando vistas a
embargada para apresentagdo de impugnagdo. proferido jurgamento dos embargosde declaragdo, tendo sido negado provimento ao recluso (publicado em19/12/2012)' Em 22/08/2013, foi proferido despacho, oo, ,"giior"s tennos;
"cumpra-se o v. ac6rddo". Distibuida a execugEo do jurgado, po, purt* do Estadodo Rio de Janeiro. Apresentada impugnag5o pero Executado e, em 30/0g/20rg,
proferido despacho, determinando a apresentagEo de manifestagdo d impugnagfro
apresentada pelo Executado- Em r0/0g/20lg, apresentagEo de manifestagdo pera
Nordeste, d impugnagdo d execug6o de jurgado. Ants d falencia da Executada, foi
determinado o arquivamento dos autos em2g/0u20r9. sem novas movimentagoes.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
vafor envolvido: Rg r.il2.030,g5 (r2/g9 a06/94), cf. informagdo do criente em
06/2002.

Classificagio de risco: possivel

Natureza: A96o de Repetiqdo de Inddbito
Local: 1u vara de Execugdo Fiscar Estadual e Tributdria (origern: 6" vara da
Faeenda Priblica da Comarca de Natal&N)
Partes: I{ORDESTE x ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo: AU Hn -47 .2002. 8.20.000 I (00 i.02.0 I I 417 _7)
Recurso de Apelag6o no 2009.014417-2 (Relator: Des. osvardo cruz) - 2" Turma
Andaurento atuah Em fase de conhecimento. Sentenga improcedente. Foi dado
provimento ao recurso de apelagao da Nordeste e, ap6s inndmitido o recurso
especial do Estado do Rio Grande do Norte. o processo transitou em jurgado, em
01/03/2011. Iniciar execu96o. Em rg/02/2016, distribufda a execugdo de jurgado, novalor de R$ 750.410,7r, tendo sido proferido dospacho, na mesma data,
deterrninando a aitagdo do Estado do Rio Grande do Norte. Em 10/05/2019, sem
movimentag5o.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
valor envorvido; R$ 1.112.030,g5 (05/Eg a bsls:)- (of. informagdo do cliente em
06/2002).

Classificag6o de risco; possivei

Natureza: Agdo de Repetigdo de Inddbito
Local: 3a Vara da Fazenda priblica da Comarca de /Sp
PaTtes: NORDESTE x ESTADO DE SAo PAULO
Processo: 053.02.017343-4 (00r7343-7g.2a02.g.26.00s3) execugEo r1e julgado:
00099s I -63.20 1 7. 8.26.0053
Andamento atual: sentmga de improceddncia. Recurso de apelagEo julgado
irnprocedente. Interposto Recurso Especiar. Despacho inadmitindo o Recurso
Especial' Interposto Agravo de Instrumento de Despacho Denegat6rio de Rec'rso
Especial. Agravo de Instrumento distribuido ao Ministro Relator LUIZ FLrx _
Primeira Turma (Ag l020r2r). Dado provimento ao agravo para dar provimento ao
r€curso especial. o feito ffarrsitou em julgado e ser6 dado inicio d execuq60. Em
30/09/2075, protocolada petig6o, dando inicio d execugdo dejurgado, no varor de
R$ 1.527-806,74-Em 04/|/z0rs, foi proferido despacho, determinando a citaqEo
do Estado de sfio Paulo. Em 23/rr/z0rs, foijuntada potigdo da Fazenda do Estado
de sdo Paulo. Em 08/0312016, sem novidades na movimentagdo. Em2r/06D016,
foi juntada petiqdo pela Fazenda do Estado de s6o pauro. Em 20/06/2016,
apresentada impugnagdo pela Nordeste, aos embargos opostos pelo Estado de sdo
Paulo- Em 10/05/2017,proferido despacho, detenninando adigxarizaqko dos autos.
Em28/06D017, proferido d.espachq detenninando que a Fazenda do Estado de sdo
Paulo apresente impugnag'o- Em 3r/07/2ar7, protocolada manifestagdo e
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impugrragEo apresentada pelo Estado de s6o paulo. Ern l5/og/2017, determinada a
remessa dos autos ir contadoriajudicial para conferencia dos cdlculos apresentados.
Em L5/0112018, apresentados cdlculos pela contadoria. Em 0l/02/z0lg,apresentada
manifestagdo corn relag5o ao relat6rio apresentado pela contadoria. Em 14/02/201g,
proferido despacho, determinando que a atualizagdo ser6 com base no IpcA-E,
enqrmnto que os juros morat6rios serdo computados de acordo com o mesmo indice
exigido pelo Fisco. A primeira ser6 contada desde os desembolsos, ao passo que os
juros serdo devidos desde o transito em julgado. Em 19/02/201g, protocorada
petig6o, apontando o que faltou deliberar das drividas do perito. Apresentado
relatdrio pela contadoria, as partes foram intimadas a se manifestar. Em 0g/05/2019.
foi apresentada manifestagilo pela Nordeste quanto d Contadoria.
Yalor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
valor envolvido: Rlg 925-0tg,g6 (12/89 a05/93) - (cf. informagdo do cliente em
06/2002).

Classificagdo de risco: possivel

Natureza: 4.96o de Repetigdo de Inddbito
Local: 18a Vara Clvel da Cornarca de Aracaju/SE
Partes: NORDESTE x ESTADO DE SERGIPE
Processo: 200217901407 (cNJ: 00207s5-07.2002.g.25.000r) novo n :
201t1180527s
Andamento atual: Pendente execugao peto Estdo. sentenga de irnproceddncia.
Transitado em julgado em 15/02/2Afl.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez rnil reais).
valor envolvido: R$ 10.943,91 (0s/9r a }L/gz) - (cf. informagdo do cliente em
a6/2002).

Classificagiio de risco: possivel

1r) NORDESTE x ESTADO DE SERcrpE
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Naturezar Agdo de Repetigflo de Inddbito
Local: l" Vara da Fazenda Priblica da Comarca de SalvadoriBA
Paftes: RIO SUL x ESTADO DA BAIIIA
Processo : | 40029 17 648-8 (CNJ: 0068 I 88-62.2002. 805.000 1 )
Andamento atual: Em fase de conhecimento. Apresentado laudo pericial, foi
proferido despacho, em 05/06/2012, intimando as partes para se manifestarem.
Protocolada manifestagdo em 29/06120L2. Sem manifestagdo da Faeenda priblica.
os autos forarn para conclusEo em 0710112013. Em 2015, o processo foi remetido i
seg6o de digitalizagdo, retornando ao cart6rio emz6/ol/20Lg. Em 10/05/2019. sem
novas movimentagdas.

Valor da causa: R$ 10-000,00 (dez mil reais).
valor envolvido: R$ 410.343,L1 (10/92 a 06/94), cf. informagdo do oliente em
06/2002).

ClassificagSo de risco: Possivel

Natureza: Agdo de RepetigAo de Ind€bito
Local: 5'Vara da Fazenda Priblica da Comarca de BrasilialDF
Parfes: RfO SUL Linhas Adreas S/A x Distrito Federal
Processo: 2002-01-1.o47582-3 - srJ - Resp no 1081933/DF - ARE n" 742.134
Andamento atual: Pendente distribuigio execugio. Interpostos Recursos
Especiais pelas partes (RESP Rio sul n." 1081933). Foi negado seguimento aos dois
recursos especiais, em 19105/2010. Assirn" foram apresentados agravos intemos por
ambas as partes e foi negado o provimento de ambos. Em 04/05/2012, foram
opostos embargos de declaragEo pela Rio Sul, que foram rejeitados. Interposto
recurco extaordinfuio pela Rio Sul em rs/09/2012. contarraedes apresentadas em
03/10/2012. Foi indeferindo, liminarmente, o recurso extraordinririo interposto,
julgando prejudicado o recurso, nos termos do art. 543-A, $ 5" do cpc e nflo
admitindo o recurso, em28/0212013. lnterposto Agravo em recurso extraordindrio,
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en 1l/03/2013. Autos distribuidos ao srF (ARE 742134 - relaror Min. Luiz Fux).
Foi negado provimento ao agravo interposto pela Rio sul. Em 02/06/2014, foj
interposto agravo interno. Autos remetidos d conclusEo, na mesma data. Em
19/06/2015, por maioria de votos, a Turrna negou provimento ao agravo regimental.
Em28/09/2015, o$ autos retornararn a vara de origern, para inicio da execugEo dejulgado.

valor da cau.sa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). vaior envorvido: R$ 2.20s.652,70
(02193 a06194) - (cf. informagso do ctiente em06/2002)
Classificagiio de risco: possivel

Natureza: A.96o de RepetigEo de Inddbito
Local: 1" Vara da Fazenda pfblica da Comarca de Vit6ria/ES
PaTtes: RIo sUL x ESTADO Do ESPiRITO SANTO
Processo: 2402009227 6 (CNJ: 000922 7 -7 5.2002.g.08.0024)
Andamento atuar: Em fase de conhecimento. proferida s€ntenga de
improced€ncia' Interposto recurso de apelagdq que foi provido pma julgar a agdo
procedente. Interposto recurso especial pelo Estado. Processo digtraluadorecebido
pelo srJ em29/tr/2012 (AREsp n'26661g). Entrada em cooRDENADoRIA DE
auAusE DE MATERL{ nrpertrtva em 04/12/2012. Fublicado no Do, e,
2s/01D013, a distribuigfio do ARESp 2666l8iEs eolz/ozs72r?-7), Min.
Humberto Martins - 2" Turrna. proferida decis6o, em t4/02/20r3, conhecendo do
aFravo e dando provimento ao recurso especial em menor extensao, para reconhecer
a aplicabiiidade do art. 166 do crN ao caso dos autos, e retomd-ros i origem para
que se.ia analisado se houve a comprovagfro de que a Rio sul arcou aorn o oncargo
financeiro do tributq, em 14/02/2013. opostos embargos de decraragdo em
19/02/2013- Rejeitados os embargos, ern 0g/03/2013. Autos arquivados em
20/03nu4, a respeito da decisflo do srJ que detenninou a produgdo de provas,
ap6s provimento do recurso especial do Espirito santo para provimento €m m'llor
extensio- Aguarda-se produgro de provas- Em r\/os/z}rg, s€m novas
movimenLagdes.

valor da causa; R$ 10.000,00 (dez mil reais), Acolhida impugnagEo do Estado
para apwagao do valor.
Valor envolvido: R$ 9A5.149,14 (06/93 a 06/94), cf. informagdo do cliente em
junho de 2002.

3) RIO-SUL x ESTATIO DO ESPIRITO SANTO
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Classificagilo de risco: possivel

Natureza: Agflo de Repetig6o de Ind6bito
Local: 1" Vara Tributdrios - Comarca de Belo HorizonteA4G
Partes: RIO SUL x ESTADO DE MINAS GERAIS
Processo: 24027531383 - AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo de
instrumento n" 1.25 4.99 I (CNJ: 7 5 3 I 3 g 3 -37 .2002.g. t3 .0024)
 pdamento afual: Pendente execugflo de jurgado. o agravo de instrumonto em
recurso especial, interposto pela Rio sul perante o sTJ, foi improvido em decisEo
publicada em fev/201,1(AG 1254991 - Rel. Min. Benedito Gongalves - r'Turma).
Interposto agravo regimentar que aguarda julgamento. o REsp do Estado foi
improvido, pendente de julgamento embargos de declaragEo (REsp I 166195).
Proferida decisdo, cancelarrdo a ordem de sobrestarnento do feito. proferida decis6o,err l9/lrt20r2, indefErindo liminarmente o processamento do recwso
extraordinririo interposto pela Rio sul, tendo sido interposto agravo regimental
contra tal decisdo, em 26/ll/2012. proferida decis6o, erc 0t/02/2013, negando
provimento ao agravo regimental interposto. Autos conclusos ao relator, desde
06/09n0I3. os autos pe''ftmecem concl'sos ao relator. Em rr/03/20r3, certiddo
do trdnsito em julgado. Em rL/03/20r3, processo baixado para a vara do origem.
Em 10/05/2019, sem novas movimentagdes.
valor da cf,usa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). valor envolvido: R$ 7-9g2.995.50
(05/89 a 06/94) - (cf. informa4do do ctiente em 06/2002\.
Classificagf,o de risco: posslvel

Natureza: Agdo de Repetigflo de Ind€bito
Local; 4u Yara da Fazenda priblica da Comarca de Curitiba/pR
Partes: RIO SUL x ESTADO DO PARANA
Processo: 3 9 1 00/0000 (CNJ; 0000 I 8 B-92 -2002.8.16.0004)
Andamento atual: Em fase de conhecimento. Reformado definitivamente o
ac6rddo proferido pelo TJpR. pelo c. srJ, pam que seja julgado o mdrito da
demanda. os autos baixaram em fev/201L e a Rio sul protocolou manifestagdo a
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respeito da questSo de merito e de como ela vem sendo julgada favoravelmente
perant€ o c. srJ. Paralelalnente, foi dado provirnento ao agravo de instrumento em
rrecurso extraordiniirio para determinar o retomo para origem (ADDRExI n.o

6l1l22lPR). Interposto agravo de instmmento, pelo Estado do paran6, conha
decisdo que deferiu o pedido de apresentagEo de prova emprestada. Protocoladas as

contrarrazOes de agravo de instrumento, em 19/11/2072. Proferido despacho,
intimando o Estado do Paran6 a se manifestar sobre a documentagdo aprcsentada
pela Rio Sul, em 22/11/2012. Em 03/08/2016, sem novidades na movimentagflo.
Aguarda decisdo a respeito das provas, em primeiro grau. Proferido despacho em
28/09/20L2, determinando a apresentageo de prova emprestada, tendo sido efetuado
oprotocoloem30/10/2012.Distoibuido 1.Jn'0977488-l,interpostopeloEstadodo
Paranr[ (Rel. Des. Ruy Cunha sobinho - l'Cdrnara Civel). Proferido despacho, em
l5/04/20L3, determinando que a Rio sul de manifeste acerca da documentagdo
juntada aos autos pelo Estado do Paran6. Protocolada petig6o, rebatendo a
rnanifestagEo apresentada pela Fazendo do Estado do Paran6, sobre os laudos
juntados pela Rio Sul, a tihrlo de prova emprestada Julgamento do agravo de
instrumento realizado em 2l/05/2013, tendo sido dado provimento ao agravo de
instrumento, interposto pela Fazenda do Estado do Paranf (ainda n6o publicado).
Publ. em lI/07/2013, decisdo, nos seguintes termos: '?or unanimidade de votos,
deram provimento ao recurso"- Opostos embargos de deolaragdo, em 22107/2013.
Em 06/08/2013, foi proferido despacho, nos seguintes termos: "Contados e
preparados, voltem os autos conclusos para sentenga." Nos autos dos edcl no AI
0977488-l/02, foi proferido despacho, nos segrintes 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 Parand - parq querendo, se manifestar, no prazo de 05

cinco dias. II. Ap6s, voltem conclusos." Em 09/09/2013, foi proferida decis6o,
rejeitando os embargos de declaragdo, por v.u. Fn26/09/2013, foram interpostos os

r€cursos especial e extraordindrio. Em l9/ll/2013, foi publicado despacho,

detetminando vista i parte contrdria para apresentagdo de contrarraz6es aos recursos
especial e extraordin6rio interpostos. Em 06/12/2013, foi proferido despachq
determinando que a Rio Sul se manifeste quanto ao prosseguimento do feito.
Protocolada petigdo, em 16112/2013, requerendo a realizaqdo de provas nos autos.

Em 0l/Q4/2014, foi proferida decis6o, negando seguimento aos recursos especial e
extraordinrlrio interpostos pela Rio Sul. Em 14104/2014, foram interpostos ADResp
e ADRext. Autos rernetidos ao arquivo provis5rio para posterior digitalizagdq em

18108/2014. Em 02/72/2015, proferido despachoo determinando a intimagf,o do
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perito judicial Dr. Sandro Rog6rio Rauen Lopes, para inicio dos trabalhos periciais.

Em 08/03/2016, sem alteragdo na movimentagio. Em 08/tll20l6, expedida certiddo

pelo cart6rio, informando que o perito foi comunicado acerca dos questionamentos

apresentados pelas partes, a serem respondidos. Em l8iiu2Dl6, apresentada

manifestagdo pelo perito judicial, sobre valor dos seus honoriirios (R.$ 15.400,00).

Em 14/12/2016, apresentada petig6o pela Rio Sul, ooncordando com o valor dos

honor4rios periciais e requerendo que o valor seja pago em 10 vezes. Em
08/05/2017, apres€ntada petigSo pelo perito, esclarecendo a sistem6tica adotada

paxa o valor dos honoriirios. Em 29/05/2017, protocolada pefigdo pela Rio Sul,

ratificando a sua concorddncia, com relagdo ao valor dos honordrios. Em
05106/2017, protocolada petigflo pelo Estado do Paran6" informando que a
obrigagdo de pagamento dos honordrios do perito 6 integralmente da autora do feito.

Em 30/10/2017, sem alteragflo na movimentagd.o. Em 13/03/2018, requerida a

homologagEo do parcelamento dos honor6rios periciais para que a quantia possa ser

desembolsada pela massa falida. Em 28/06/2018, sem movimentagdo. Em
30/07/2018, sem movirnentagio, Em 1010912018, proferido despacho, deferindo o
pedido de parcelamento dos honor6rios periciais. Paralelamente, foi dado

provirnento ao agravo de instrumento om recurso extraordin6rio para determinar o

retorno para origem (ADDRExt n.o 611122/PR). Foram pagas 8 parcelas atd

03/2019.

Natureza: ,4.96o de Repetigdo de Inddbito
Local: 3u 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; Em fase de conhecimento. Foi decretada a extingdo do

processo, sem resolugf,o do m€rito (o juiz, equivocadamente, entendeu ter ocorrido

in6rcia da Autora na cordugEo do processo)- Foi interposto recurso de apelagdo e

remetidos os autos ao Tribunal de Justiga do Estado de Pemambuco (apelagdo

0018077-41.2002.8.17.0001 (227687-5). Em A3/ll/2014, foi proferida decisso

monocr6tica, dando provimento ao recurso vohmtiirio, para que a sentenga seja

anulada e que os autos retomem ao jufuo de origem para realizagdo de prova

pericial e prolagdo de nova sent€nga. Em 10/l llzDls, proferido despacho,

determinando a especificag5o de provas- Em 24/0212016, protocolada petigdo

requorendo arealtzafio de prova emprestada nos autos. Em 28/06/2018, proferido
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despaoho, ainda nflo publicado, determinando a intimagflo do Estado de
Pemarnbuco, para se manifestar acerca da documentagdo juntada pela Autora. Ern
20112/2018, sobressaiu decisdo determinando a intimagdo das partes para se

manifestarem sobre interesso em produgdo de provas. Em 1710412019, autos
enfegues d Fazenda. Em26/04/2019, retornararn autos ao cartdrio.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais), Valor envolvido: Rg 47.997,33
(04/94 a06/94) - (cf. informa4Eo do cliente em06/2002).
Classificagf,o de risco: Possfvel

Natureza: Agflo de RepetigSo de Inddbito
Local: 1lu Vara da Fazenda da Comarca do Rio de Janeiro/Rl
Partes: RIO SUL x ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo : 2A02001 07 6 5004 (CNJ: 007 837 l -0 5 .2002. 8. 1 9.000 I )
Andameutcr atual: Em fase de conhecimento. Sentenga de proced6ncia com
posterior interposigd,o de recurso de apelagdo, por paxte do Estadq do Rio de Ianeiro
e apresentagdo de contrarrazdes de apelagdo em agosto de 2010, Negado
provimento ao recurso. Interposto recurso especial. Proferida decisdo em
08/Il/2012, inadmitindo o recurso especial, interposto pelo Estado do Rio de

Janeiro. Despacho em 17/12/2072: Cumpram-se os v. Ac6rddos/ Decisdes, de fls.
615-624 e 692-695. Aguardando execugdo de julgado. Protocolada execug6o de
julgado, em 07/07/2016, no valor de R$ 6.299.594,57. Em 30/08/2018, proferido
despacho, determinando a apresentagdo de impugrragdo pelo Estado. Em
10/09/2018, protocolada replica aos embargos i execugElo, juntada em 14/01/2079-
Em 2I/01/2019, foi determinada vista ao MP, Em 08/05/2019, autos remetidos ao

MP.

Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor envolvido: R$ 3.681.999,78 (06/93 a 06/94) cf. infomrag6o do cliente em
06/2002.

Natureza: Agdo de Repetigdo de Inddbito
Local: l4u Yarc da FazendaPriblica da Comarca de Sdo Paulo/SP
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PaTtes: RTo SUL x ESTADO DE sAo PAtILo
Processo: 0017342-94.2002.8.26.0053 - REsp n' r305432/sp (zo1r/0034737_o)
ARExt no 1138727 - cumprimento de sentenga no 00052 14-46.2019.g.26.00s3.
Andamento atuar: Em fase de execugeo. Intimagdo do ac6rd60 qus negouprovimento ao recurso de apelagao. Protocolo de Recurso Especial e Extraordindrio.Ambos os recursos foram inadmitidos, o que gerou a interposig'o de agravos emrecurso especial e em recurso extraordiniirio, em dezembro de 2010. srJ: Rer. Min.Teori Albino Zavascki - aguarda julgamento. AREsp provido, convertendo orecurso em REsp, que aguarda julgamento. publicada u ai"niauigao do Resp nosrJ, sob o no 1305437/sp (20r11003473i-0), em rg/02/20r3. Autos concrusos aorelator na mesma data. Em 0g/0g/2or7,ndo conhecido o recurso da empresa. Em15/09/2017, opostos embargos de declaragdo. Embargos de declaragfro rejeitadosem 23/17/2017. Em r5/12/20r7, interposto Agravo Intemo. processo com vistas dProcuradoria Estaduar..Em z+to+tzitg, tug;do provimento ao agravo Interno.Autos remetidos ao STF. Em zztostzorcl negado provimento ao ARE. Eml3/08/201s' certificado o ffinsito em julgado do ARExt e determinado o retorrrodos autos d vara de origem. nm zlttitzolg, proferido despacho, determinando ocumprimento do v. ac6rd50. Iniciado o c'mprimento de senten ga 00052L4-46'2019'8.26.0053. Em 01/04/2019, a Rio Sur protocolou petig'o requerendo

habilitag6o de crddito daparte contrdria.
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dgz mil reais). Valor envolvido: R$ 34.280.808,59
9j/8?: 06/94) - (cf. informasdoy'l cfiente em 06/2002)
Classificagio de ri.qco: possivel.l i - -

oABisP 138.094
SANTOS
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r - MASSA FALIDA DA VIAQAO AEREA RIO GRANDENSE REMO9aO dC bCNS
S/A E OUTRO

Org6o Julsador:

Autor:

Rdu:

Objeto da acao:

Principais andamentos:

003580s-84.201s.8. 19.000riRJ

lu Vara Emoresarial

Nfmero:

Em 30jan.15 distribuimos a agdo. Em 04.fev.l5 os autos foram

distribuidos por depend€ncia ao processo OZ6044j -

16.2010.8.19.0001. Em 23.fev.15 foi publicada a decisdo atendendo

ao nosso pedido liminar para suspender a desocupagdo do im6vel:

"(...) Eis, entdo, o periculum in mora. Releva notar, ainda, que a

atividade continuada atende ao comando constitucional e legal pois

prima pela manutenEdo da empresa. Com efeito, o FAC, aldm de

abrigar muitos empregos, gera riquezas atravds de recolhimento cle

tributos aos entes federativos, de forma a ndo recomendar, agora, a

desocupagdo do imdvel, sob pena de se frustrar, premaruramente, o

afirmado direito do autor. Ainda d importante destacar que a

decisdo que manteve higida a reversdo e, tambdm, que indeferiu o

pedido de reratificagdo das escrituras, aparentemente carece de

fundamento, o que se faz, por obvio, indispensdvel, mormente

quando o referido indeferimento contraria pareceres tdcnicos em

sentido diametralmente oposto, conforme se v2 ds fls. 14,

especificamente no item 06. Reside, aqui, o fumus boni iuris. por

fim, ndo se vislumbra qualquer risco de dano reverso a justificar a

pretendida desocupaqdo em prazo que se aproxima de seu lermo,

sendo, pois, prudente que se aguarde atd ulterior determinaqdo.

Ante o exposto, cite-se a Unido. I-se todos. Ci4ncia ao Mp,'. Em

10.fev. l5 os autos foram remetidos ao Mp. Em 23.fev. 15.

diligenciamos ao MP para tentar agendar despacho da peti96o.

Fomos informados que os autos j5 haviam sido devolvidos ao

cart6rio da lu VEM. Nesta mesma data dilisenciamos ao cart6rio da



1" VEM, localizando apenas a guia de devoluqdo do Mp, mas os

autos nao foram localizados no cart6rio. Solicitamos a busca dos

autos no cart6rio para conhecimento da promogAo do parquet. por

um equivoco os autos foram localizados, e novamente remetidos ao

MP, em 24.fev.15. Em 26.fev.l5 os autos foram devolvidos ao

cart6rio. Nesta mesma data diligenciamos ao cart6rio para a

obtengdo de c6pia da promog6o do Mp, que nas fls. 497, manifestou

estar ciente da decis6o, requerendo a imediata citagSo da Unido

Federal. Em I 3.mar. 15 remessa dos autos para a AGU. Em

l8.maio.15 houve a j untada da ContestagAo da AGU, que em

preliminares alegou a incompetOncia absoluta do juizo falimentar. E

no mdrito afirmou que o contrato firmado entre as partes hri dpoca 6

ato juridico perfleito; que a VARIG descumpriu o contrato, pois deu

destinagEo diversa do que fora contratado. Requereu ainda, o
indeferimento do pedido de antecipagdo de tutela, a manuteng6o do

ato administrativo que determinou a revers5o do im6ve1 e que sejam

todos os pedidos julgados improcedentes. Esta Contestageo foi
protocolizada em 11.mai.15. Em l8.mai.l5, j untada de petigio,

pedindo para que seja retirado o nome da advogada Vanessa

Manhdes Valentin da capa dos autos, tendo em vista que ela foi

substabelecida apenas para o proc. 0260447-16.2010.g.19.0001, ao

qual jf renunciou. Em 06jul.l 5, foi juntada petigdo pela advogada

Janete Papazian, constituida pelo CONDOMiNIO CONIUNTO

CINERAMA, para pedir que seu nome seja riscado da capa dos

autos, uma vez que n6o s6o partes, tampouco tem qualquer interesse

no presente feito, sendo que a mesma j6 apresentou os ddbitos

relativos es cotas condominiais inadimplidas, pelas unidades Boxes

103 e 109, do periodo de 05 de outubro de 2003 a 05 de agosro de

2010, que totalizou o valor de R$ 8.587,72. Em l9jan.16 foi

certificada a anotagao no sistema DCP. Em 29.dez.l6 foi certificada

atempestividade da conteshgao de fls. 50j1522. Em 09jan.17 autos

conclusos ao Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. Em lgjan.lT
foi publicado o seguinte despacho: "Ante a alegaqdo clas matLrias

indicadas no artigo 337 do NCPC, diga a parte autora sobre elas,

no prazo de 15 dias, podendo produzir prova exclusivamente

quando a quesfio processual abordada". Em 02.fev.17 foi

protocolizada nossa petigdo requerendo devolugio de prazo, j6 que

os autos do processo n6o foram localizados pela 1^ Vara



Empresarial. Em 08.fev. I 7 petigdo juntada aos autos; conclusfio ao

Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. Em l4.fev. I 7 publicado

despacho: "Dnfiro a devolugdo do prazo como requerido,,. Em
l6.fev.l7 remessa ao AJ. Em 2l.margJ1 proferido despacho de

mero expediente .. 569, Digam as partes, JUSTIFICADAMENTE,
as provas que pretendem produzir. Ap6s, ao Mp. Documentos
Digitados: Despacho / Sentenga / Decisdo,,. Em I i.abr.l7 recebidos

os autos pelo cart6rio. Em lg.abr.l7 juntada de petigEo pelo

PROCER, Nrimero do Documento: 201702265577. Na mesma data

remessa ao MP. Em 24.abr.I7 autos conclusos ao juiz. Em 16.

maio.lT publicada sentenqa ..Trata_se 
de agdo anulat6ria cumulada

com declarat6ria proposta por MASSA FALIDA DE S/A (VIAQAO
AEREA RIO-GRANDENSE) em face de LINIAo FEDERAL,
alegando a parte autora, em resumo, que 6 proprietaria de im6vel
localizado na Estrada do Gale6o, 3200, IIha do Governador, que foi
adquirido da rd em duas transagdes de compra, a saber, em

03/05/1974 e 28106/l9ii. Afirma que em momento posterior os

terrenos foram remembrados, passando a constituir o Lote I do pA

39.696, tomando a matricula de n.63.431 junto ao 11" Oficio de

Registro de Im6veis do Rio de Janeiro. Aduz que por ocasiio da

compra de ambos os terrenos, foram estipuladas pela re clfusulas

restritivas quanto a l:I.ilizaE?Lo e alienagdo dos im6veis, que sao,

resumidamente: vedagdo de destinagflo dos im6veis a qualquer

atividade estranha ao transporte adreo regular internacional; vedagdo

a que a autorE ora adquirente, para vender, ceder ou por qualquer

outra forma, alienar, seja por que titulo for, os bens a quem nio seja

transportador adreo regular internacional brasileiro, sob pena de

reversSo dos im6veis d 16, sem direito a nenhum tipo de retengdo ou

indenizagdo. Assevera que tais cl6usulas foram apostas nos

instrumentos de compra e venda em raz6o da localizagdo do im6vel,

que est6 situado na 6rea do aeroporto intemacional Tom Jobim,

buscando-se preservar 6rea estratdgica d defesa nacional, uma vez

que o local d pr6ximo ao III COMAR (Comando Regional do

Ministdrio da Aeron6utica). Diz que criou o 'FIex Aviation Center.

(doravante denominado FAC) com o fim de realizar treinamento de

seus funciondrios, mantendo a elevada qualidade t6cnica dos

servigos prestados, aduzindo que em razAo da excelOncia do referido

centro, tomou-se o mesmo essencial nao somente para a autora, mas



para todo o mercado adreo, afirmando que, atualmente, sao

ministrados no local mais de sessenta cursos que abrangem todos os

aspectos tdcnicos e comportamentais do treinamento de tripulantes

tdcnicos, comissiirios, despachos operacionais, ground handling,
dentre outros. Sustenta que em razio da especialidade e
singularidade do FAC, o mesmo possui vital importAncia tanto para

o mercado privado quanto para o interesse prlblico, n6o havendo

qualquer empresa privada que preste servigos similares. Alega que

em razdo de diversas dificuldades econ6micas, requereu

recuperagAo judicial, onde ndo logrou €xito, o que levou d

decretagdo de sua faldncia. Afirma que no ano de 2010 fbrmalizou
pedido j unto ao III COMAR cientificando o mesmo de sua situagio,

al6m de solicitar autorizagdo para o compartilhamento da 6rea de

lazer existente no im6vel com instituigao de ensino infanto_j uvenil,

que a utilizaria para a prltica de educagdo fisica de seus alunos,
justificando tal pedido em razdo da necessidade urgente de obtenqdo

de novas fontes de receita para a manutengAo da extensa 6rea

ocupada pelo FAC, inexistindo qualquer prejuizo d Unido, utna vez

que a administragdo do im6vel continuaria, de forma integral, com a

Massa Falida. Aduz que em setembro do mesmo ano reformulou seu

pedido, com a finalidade de evitar nao somente a desvalorizaqdo dos

ativos, o que causaria prejuizo aos seus credores, mas tambdm a
geragdo de danos a terceiros e ao pirblico consumidor, requerendo,

desta foma a flexibilizagdo das clAusulas restritivas, com o fito de

viabilizar a venda do im6vel a empresas de transporte adreo

nacional ou intemacional ou empresas de qualquer outro segmento

de neg6cios que viessem a ter interesse em dar continuidade ds

atividades realizadas pelo FAC. Assevera que este ndo foi o

primeiro requerimento feito nesse sentido, tendo formalizado

processo administrativo no ano de 2007 com a mesma pretensAo,

informando que o III COMAR, d dpoc4 reconheceu a viabilidade da

supressdo da condig6o resolutiva, com a possibilidade de utilizaEdo

da irea para outro fim que nao o fansporte adreo, conforme decisdo

exarada no PA 67100.00366/2007-DV. Diz que em 2010 o
Comando da Aerondutica publicou a portaria n. 82412010, onde

delegava ao Comando Adreo Regional o poder de decidir o pedido

de renatificagf,o formulado pela autor4 reconhecendo a Autoridade

que nao era mais viavel se manter a condigao resolutiva, aldm de



neo haver mais qualquer ameaga d seguranga nacional, mitigando_

se, assim, a clfusula de alienagio, na medida em que as gra:rdes

transformagdes havidas nos tiltimos quarenta anos fizeram cessar os

motivos de sua imposigio. Sustenta que nio obstante tais alterag6es,

e as decisdes anteriormente dadas no sentido de se autonzar a

alienagdo, em setembro de 20ll a Consultoria Juridica da Unido,

nos autos do PA 04967.0202421201I-13, emitiu parecer que velo a
ser adotado pela Superintend€ncia da Secretaria de patrim6nio da

Unido (SPU) no Estado do Rio de Janeiro, vindo esta a indeferir o

pedido de rerratificagdo, aldm de ter sido determinada a reversdo do

im6vel em favor da Uni6o Federal. Alega que houve vicio de

motivagfio qwrnto ao indeferimento do pedido de rerratificagio,

pois, apesar das v6rias manifestaqOes favorAveis dadas

anteriormente, a decisdo ndo exp6e as raz6es pelas quais manteve as

restrig6es contratuais, e, no que toca d reversdo, esta d inv6lida, pois

parte do pressuposto de que houve a utitizagdo indevida do im6vel,

em razSo da instalagdo no local dos escrit6rios administrativos das

antigas empresas Nordeste Linhas Adreas e Rio Sul Linhas A6reas.

al6m da constru96o de rirea de lazer. Aftmaque, insatisfeita com tal

decis6o, interpds recurso, que ao fim n6o foi acolhido, sendo

arbitr6ria a decisio, na medida em que o interesse priblico restou

afastado pela pr6pria Administragio priblica, sem falar no fato de

que a falCncia da requerente tomou impossivel o cumprimento da

cl6usula restritiv4 devendo a mesma ser considerada inexistente,

nos terrnos do art. 124 do C6digo Civil, aldm de a mesma ndo ter

sido recepcionada pela Constituigdo de 198g, ao restringir em

excesso o direito de propriedade da autora. Aduz que n6o houve

qualquer desvio de finalidade na utilizaqdo do im6vel, pois o

compartilhamento dos escrit6rios administrativos foi feito com

empresas pertencentes ao mesmo grupo econdmico da autora, e a

pequena iirea de lazer era utilizada somente pelos funcionrlrios,

tendo sido atendido de forma integral o interesse priblico, j6 que a

autora utilizou o im6vel exclusivamente para o desenvolvimento de

suas atividades de transporte adreo nacional e intemacional.

Assevera que a rd j6 reconheceu ndo haver riscos d base adrea do

Cale6o, admitindo que o im6vel poderia ser utilizado para outros

fins, dependendo a autora da realizagdo de seus ativos para saldar as

dividas, muitas das quais de origem trabalhista e tributdria. Diz que



a reversio imposta se configura em verdadeira expropriagdo, na

medida em que d impossivel a implementagdo da cl6usuta em ruzdo

da fal€ncia. Sustenta que no que toca d alegagio de que o
estabelecimento de iirea de lazer ameagaria a seguranqa priblica do

local, tal argumento cai por terra quando se verifica que o enromo
do im6vel sofre crescente processo de favelizagdo e deterioragio

sem que haja qualquer resist€ncia por parte do Estado e que tal 6rea

de lazer jamais foi explorada economicamente pela autora, estando

desativada hd mais de dez anos. Alega que quanto ao

compartilhamento das instalagdes e recursos humanos, o mesmo era

absolutamente essencial para se reduzir as despesas do grupo

econdmico falido, sendo certo que as atividades de gerdncia e

administragdo das trOs empresas ficou ao encargo de pequeno

nfmero de funcion6rios. Afirma que, em realidade, a Rio Sul e

Nordeste, por pertencerem ao mesmo grupo economico, igualmente

sdo administradas pela Massa Falida, nflo havendo, portanto,

infragdo ds clSusulas contratuais. Requereu, ao final, a proced€ncia

do pedido, al6m das cominagdes de estilo. A inicial veio instruida

com os documentos de fls. 42/490. Decisdo deferindo a gratuidade

de Justiga e suspendendo o prazo de 30 dias fixado para

desocupagdo do im6vel (fls. a9Ua9l. Regulaxrnente citada (fls.

500), a 16 ofereceu contestagao (fls. 503i517), alegando preliminar

de incompet6ncia absoluta do Juizo falimentar, e no mdrito, em

resumo, que foram analisados todos os motivos alegados pela

autora, nao ocorrendo nenhuma violagdo ao devido processo

administrativo; que restou provado o uso desconforme do bem com

a utilizagdo indevida do terreno por empresas de servigo adreo

regional, bem como pela utilizagdo da iirea como recanto de lazer;

que o Comando da Aeron6utica ratificou tais assertivas; e que o

acolhimento da pretensdo configuraria ofensa ao principio da

especialidade pr6prio do registro imobilidrio, na medida em que as

condigdes que ensejaram a celebragdo do neg6cio juridico

incorporam-se d pr6pria caracterizagEo do bem, ndo podendo ser

afastadas sob pena de violagdo ao direito de propriedade. A parte

autora falou sobre a contestageo (fls. 531/567). Instadas a se

manifestarem em provas (fls. 568), vieram as partes aos autos (fls.

569/570 e 572/580). O Ministdrio Ptblico opinou no sentido do

acolhimento da preliminar, com a consequente remessa dos autos d



Justiga Federal (fls.58,l/582). Os autos

24/0412017, retornando nesta data com

vieram conclusos em

a presente sentenga,

justificando o atraso em razio do acrimulo de servigo, da

acumulagdo com a 4' Vara Empresarial e do auxilio d ju yara

Empresarial. E O RELATOzuO. DECIDO. Ao contrdrio do

pretendido pelas partes, a questao a ser decidida n6o necessita da

produgZo de outras provas, uma vez que, com relagdo d autora, o

laudo de fls. 295/330 d suficiente para o que a mesma pretende

provar, e, com relagao d 16, a autora trouxe aos autos os respectivos

processos administrativos que a mesma vem solicitando desde 2015.

Examinemos a preliminar de incompetdncia absoluta deste j uizo.

Ndo vej o como dar razEo d rd, uma vez que, em decisdo recente. a 2a

Segdo do STJ decidiu que 'o art. 109, I, da Constituigdo Federal

afasta a compet0ncia da Justiga Federal para julgamento das ag6es

falimentares, mesmo na hip6tese em que a Unido, entidade

aut6rquica ou empresa priblica federal forem interessadas, (CC

144.238/RT, ReI. Ministro RICARDo VILLAS BOAS CUEVA,

SEGLJNDA SEQAO, julgado em 24t08/2016, DJe 31/08t2016).

Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mdrito. No mdrito,

dega a rd inicialmente que foram analisados todos os motivos

alegados pela autora, ndo ocorrendo nenhuma violagdo ao devido

processo administrativo. A quest6o aqui n6o diz respeito a eventual

violag6o ao devido processo administrativo, mas sim ao pr6prio

mdrito da decisio administrativa, razdo pela qual rejeito esta

alegagdo. Afirma a rd que restou provado o uso desconfolme do

bem com a utilizagSo indevida do tereno por empresas de servigo

adreo regional, bem como pela utilizagdo da 6rea como recanto de

lazer. Examinemos detalhadamente esta alegagdo. Em primeiro

lugar, a utilizagdo foi feita pelas empresas Rio Sul e Nordeste, que,

por pertencerem ao mesmo grupo econ6mico, qual seja, o da autor4

igualmente s6o administradas pela Massa Falida. Em segundo lugar,

como exaustivamente explicado e provado, 6rea em questdo ndo d

utilizada como recanto de lazer. Na verdade, uma pequena parte da

6rea foi destinada d recreagdo das familias de aeronautas e que estii

sem utilizagio hd mais de 12 anos. Assim, tais fundamentos nflo

podem, em absoluto, serem utilizados como justificativa para

determinar a reversao do bem em favor da rd. Aduz a rd que o

Comando da Aeron6utica ratificou tais assertivas. Ocorre que n6o



trouxe a rd qualquer prova desta alegagao; ao contrdrio, a autora

trouxe aos autos os documentos de fls. 220/225 que comprovam a

alegagdo de que o III COMAR, d dpoca, reconheceu a viabilidade da

supressdo da condigdo resolutiva, com a possibilidade de utilizagho

da rirea para outro fim que neo o fansporte a6reo. Assevera a 16

finalmente que o acolhimento da pretensAo configuraria ofensa ao

principio da especialidade pr6prio do registro imobilidrio, na

medida em que as condigdes que ensejaram a celebraqdo do neg6cio
juridico incorporam-se d pr6pria caracteizagdo do bem, n6o

podendo ser afastadas sob pena de violagdo ao direito de

propriedade. Nao h6 aqui que se falar em violagdo do direito de

propriedade, uma vez que as cl6usulas restritivas quanto a ,ailizagdo

e alienagSo dos im6veis estao sendo respeitadas pela autora, e, em

caso de alienagSo do bem em hasta priblica, o adquirente igualmente

dever6 respeitar tais cl6usulas, pois e sabido que nemo ad alium plus

ius transferre potest quam ipse possidet (ningu6m pode transferir a
outrem mais direito do que possui). por tais fundamentos, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para anular a decisdo administrativa

proferida pelo Superintendente do SpU no Rio de Janeiro nos autos

do processo administrativo n 7178.107.142.05, declarando-se o

direito da autora em manter a propriedade do bem, anulando,

igualmente, o indeferimento do pedido de rerratificagdo formulado

as fls. 70171 do aludido processo administrativo, com a consequenre

flexibilizagdo do item 'E' das escrituras em questdo, nos exaros

termos propostos pelo III Comando Adreo Regional. Condeno a rd,

ainda, no pagamento das custas processuais e dos honordrios

advocaticios, que fixo em 3Vo sobre o valor da causa, que 6 o
proveito econ6mico do bem, conforme laudo de fls. 330, com

fundamento no art, 85 $ 3', IV do NCpC. D6-se ciCncia oessoal dL

Uni6o e ao Ministdrio Priblico. P. I."

Em l3jun.l7 recebido os autos. Em l9jun.l7 digitagEo de

documentos: Termo de Abertura de Volume (antigo 134) /Termo de

Encerramento de Volume (antigo 135). Na mesma data juntada de

petigdo: N" 201703995353 - recurso de apelagdo da Uniio visando

a anulag5o da sentenga acima descrit1 parc reconhecer a

incompetOncia absoluta do j uizo falimentar remetendo-se o feito

para livre distribuigdo a uma das varas federais da segdo judicidria



do RJ, bem como requer ainda a reforma da sentenga para julgar

improcedente a pretensao autoral que visa a declaragfro de

invalidade da decisdo de reversdo do im6vel situado na Estrada do

Gale5o n'3200. Na mesma data juntada de petigdo No

201703793655 - recurso de apelagdo das Massas objetivando a

reforma da sentenga acima descrita, apenas no tocante ao valor

atribuido ao rdu, das custas do incidente e condenagdo em

honordrios advocaticios fixados em 3% (tr0s por cento) sobre o

valor da causa, para que seja aplicado 5olo sobre o proveito

econdmico de fls.330, e ndo sendo admitido, que o percentual ndo

sej a inferior a 4olo.

Em 20jun.17 Remessa ao Ministdrio pirblico. Em Z2jun.Il
recebidos os autos do MP - que em sua promogio manifestou: estar

ciente da sentenga acima, bem como informou que no que diz

respeito d admissibilidade dos recursos interpostos pelas partes, o

seu julgamento recai sobre a Procuradoria de Justiga e o Tribunal de

Justiga, e eventual provimento por este 6rgdo de execugao acerca da

materia admissibilidade implicaria ndo apenas mero vicio de tdcnica

e forma, mas em aut6ntica usurpagdo de atribuigdo.

Em 27.06.17 publicado atos da serventia: Aos apelados em

contraffaz6es. Em 2ljul.17 juntada de petigdo n" 201704991403 -
contrarrazdes das Massas ao recurso de apelag5o interposto pela

Uni6o.Em preliminares alegou que por versar a presente demanda

especificamente e diretamente sobre im6vel anecadado e

pertencente ds Massas, ap6s ato do Auxiliar do Juizo, o AJ. em

decorrOncia da pr6pria quebra, nao h6 como afastar a compet0ncia

do jufzo falimentar, pois somente este podere adentrar ao

patrimdnio da fal6ncia para apreciar a questdo, buscando preservar e

sem comprometer o interesse dos credores. No mdrito alegou que

ndo houve descumprimento do contrato, uma vez que a pr6pria

agencia reguladora do setor, ANAC, nunca deixou de certificar e

homologar o funcionamento do Centro de Treinamentos - FAC, o

que por si s6 jii comprova e descaracteriza qualquer alegag6o sobre

desvio de finalidade na utilizagio do im6vel. Requereu assim, que

os argumentos da rd nao sejam acolhidos e que o recurso de

apelageo interposto pela mesma seja julgado totalmente

improcedente, bem como seja julgado procedente o recurso de



apelagao interposto pela autora.

Na mesma data remessa dos autos a Uni6o. Em I g.ago. 17

Recebidos os autos. Em 22.ago.l7 Juntada - petiqdo no

201705943209 - contraraz6es da Uniflo ao recurso de apelagdo

interposto pelas Massas, alegando que a sentenga recorrida deve ser

anulada ou reformada no total, ou dever6 ser martida a parte que

condenou a Unido ao pagamento de honordrios no montante de 3olo

do valor da causa. Requerendo assim, seja negado provimento ao

recurso de apelagSo da parte autora.

Em 23.agol7 ato ordinat6rio praticado: Certifico que os presentes

autos em conformidade com o artigo 3", parigrafo 2o e parhgrafo 7o

do Ato Normativo Conjunto TJlCGJ/Vice-Presid€ncias n j/2013.

Na mesma data: Remessa Tribunal de Justica.

1.1 - Apelagiio n' 0035805-84.2015.8.19.0001

Em 06.set.l7 Termo de recebimento na 4u Cdmara Civel. Na mesma

data: Remessa do Escriv6o/Diretor/Secretiirio para lVP - DIVISAO

DE PREVENCAO. Em ll.set.l7 Distribuigdo Por prevengbo. Na

mesma data: Remessa do Escrivio/Diretor/Secret6rio para DGJTIR -

SECRETARIA DA 4U CAMARA CIVEL. Na mesma data:

Intimagdo Eletr6nica - MINISTERIO PUBLICO Parecer. Na

mesma data: j untada de parecer da Procuradoria, requerendo que

seja acolhida a preliminar de incompet€ncia da Justiga Estadual para

apreciar a presente causa, e assim ndo entendendo imp6e-se o

conhecimento dos recursos interpostos, pois satisfeitos seus

pressupostos subjetivos e objetivos, dando-se parcial provimento ao

recurso de apelagdo da Massa Falida e negando-se provimento

aqueloutro interposto pela uniio, nos termos do presente. Em

05.out.17 Despacho - peqo dia para julgamento. Em 23.out.1'7

Publicagdo de pauta de julgamento "Certifico que os presentes autos



foram incluidos na pauta de julgamento, conforme publicagdo no

DJERI do dia2311012017." Em 3l.out.l7 Certid6o de julgamento:

Certifico que o(a) Egrdgio(a) QUARTA CAMARA CIVEL ao

apreciar o processo em epigrafe, em sessdo realizada nesta data,

proferiu a seguinte decisdo: Por unanimidade, deu-se provimento ao

primeiro recurso (Autora) e negou-se conhecimento ao segundo

recurso (Rd), mantendo-se a r. sentenga em Reexame Necess6rio,

em suas demais disposigOes, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des.

Relator. Presente ao julgamento, pelo primeiro Apelante, o Dr.

Wagner Braganqa. Lavrard o ac6rdio o(a) Exmo(a). Sr.(Sra.) DES.

ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS.participaram do

julgamento os Exmos. Srs.: DES. ANTONIO ILOZIO BARROS

BASTOS, DES. MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA e

DES. MARCO ANTONIO I B R A H I M. Em 01.nov.l7 Ac6rd6o:

1 496o em que se buscou a anulagZo de decisdo administrativa de

reversSo do bem im6vel e indeferimento da flexibilizagio da

cldusula restritiva que ensejou a citada reversdo. A demanda foi

acolhida e fixados 304 sobre o valor da causa para o efeito de

hononirios advocaticios de sucumb6nci a. 2. O Juizo Falimentar 6

competente porque o caso ora em exame envolve contrig?io do bem

im6vel que estii na posse da massa falida da Varig e foi anecadado

na falEncia. 3. O recurso de apelagdo da rd, reproduqdo literal de sua

contestagao, d inepto por violar a dialeticidade e, com isso, n6o

impugnar a razao de decidir. 4. Em reexame do mdrito, conclui-se

que a sentenga deve ser mantida, pois a aplicagdo insensivel da leffa

fria da cl6usula restritiva pensada na d6cada de 1970 implica

violagdo da fungEo social dos contratos, atd porque afigura-se

abusiva e onerosa diante da situagao de crise em que se encontra a

parte autora. 5. Em relagio d majoragio dos honordrios, a

importAncia 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

nao conhecido o segundo recurso (rd), mantida a sentenga em

reexame necess6rio, nos seus demais termos. Em 06.nov.I 7

publicagdo do Ac6rddo. Em 07.nov.l7 Juntada de petigdo - ciCncia

MP: Ciente do acorddo de fls. 670ss., que por unanimidade de

votos, deu provimento ao primeiro recurso, nao conhecendo do

segundo apelo, mantendo quanto ao mais a decisio em reexame



necessfrio. Em 17.nov.l7 Juntada de documento - AR. Em

05.dez.l7 Juntada de Embargos de declaragEo por parte da Unido

em face do ac6rdflo que por unanimidade deu provimento ao recurso

das Massas e n6o conheceu o recurso da Uni6o. No qual manifesta a

contradigdo/eno material do Ac6rddo embargado, que restou

consignado na Ementa que "O recurso de apelagdo da 16,

reproduqdo literal de sua contestagao, d inepto por violar a

dialeticidade e, com isso, ndo impugrar a razdo de decidir.',, na

medida que a repetig6o de argumentos deduzidos na contestagao nao

impede, por si s6, o conhecimento do recurso de apelagdo,

notadamente quando suas razOes deixam claro o interesse pela

reforma da sentenga, como se d5 na hip6tese dos autos. Informa que

a apelagdo da Uni6o, trata em seu item III 'DA INCOMPETENCIA

ABSOLUTA DO JUIZO FALIMENTAR,,, tendo em vista que o

juizo a quo rejeitou a preliminar de incompet€ncia absoluta

suscitada pela Unido por meio da pega de contestagdo. E, ao final da

apelagdo, a Uni6o requer, quanto a este ponto,, seja dado provimento

ao seu recurso para "anular a sentenga apelada, reconhecendo-se a

incompet€ncia absoluta do juizo falimentar, na forma do p.3o do art.

62 do CPC, remetendo-se o feito para livre distribuig6o a uma das

varas federais da seglo judici6ria do Rio de Janeiro". Informa ainda

que no item IV de sua apelagEo, a Uni6o trata do mdrito, levando

aos ilustres desembargadores as raz6es aptas a ensejar a reforma da

Sentenga recorrida. Considerando que o juizo a quo acolheu os

argumentos da parte autor4 ora apelada, nada mais natural que a

Uni6o reproduzisse argumentos deduzidos j6 na pr6pria contestagao.

E ao final da apelagdo, a Uniio, corretamente, formulou pedido para

que seja dado provimento ao seu recurso para "reformar a sentenga

recorrida para julgar improcedente a pretensao autoral, invertendo o

6nus de sucumb€ncia". Alegando ent6o que incide em

contradigdo/eno material o Ac6rd6o embargado ao consignar que

reproduqdo de argumentos da contestagao em nada tmpugna a ratio

decidendi. No caso dos autos, h6 mengdo ao decidido na senteng4

bem como impugnagdo aos fundamentos que embasaram a

proced€ncia do pedido. Assim, requer o conhecimento e provimento

dos embargos para o fim de que seja reconhecida e sanada a

contradigao/erro material apontado, requer-se admitido,

devidamente apreciado e provido o recurco de apelagdo interposto



pela Unido. Em 07 .dez.17 Despacho em mesa. Em l3.dez.I1

Certiddo de Julgamento: certifico que o(a) egrdgio(a) quarta camara

civel ao apreciar o processo em epigrafe, em sessdo realizada nesta

data, proferiu a seguinte decisdo: POR LINANIMIDADE, NEGOU-

sE pRovTMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARACAO, NOS

TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

lavrar6 o ac6rd6o o(a) exmo(a). sr.(sra.) des. antonio iloizio barros

bastos.participaram do julgamento os exmos. srs.: des. antonio

iloizio banos bastos, des. myriam medeiros da fonseca costa e des.

maria helena pinto machado. processo incluido em mesa. Na mesma

data: Conclusdo ao Relator para Lavratura de Ac6rd6o. Em t4.dez.

17 Ac6rd6o: Dizer que a mera reprodugao da pega anterior n6o

implica in€pcia recursal d apresentar contradigio extema, mera

contrariedade que deve ser levada d Corte Superior por meio do

recurso pr6prio. No mais, a matdria de ordem p(rblica

(incompet€ncia absoluta) foi enfrentada e, em reexame necessiirio,

todo o debate relevante que foi travado no 1o Grau de Jurisdigdo;

porquanto, por arrastamento jri que d mera reprodugdo da pega de

defesa, o v. ac6rddo tambem albergou o conteitdo relevante do

apelo. RECURSO DESPROVIDO. Conclusdes: Por unanimidade,

negou-se provimento aos embargos de declaragdo, nos termos do

voto do desembargador relator. Em l5.dez.l1 Publicado Ac6rdio.

Em 19.dez.l7 expedigao de mandado de intimaqdo

PROCURADORIA-REGIONAL DA 2u REGIAO. Em l7jan.18

Juntada de AR referente ao mandado de intimagdo no 380/2017. Em

25jan.l8 lntimagSo eletrdnica ao Ministdrio Pribtico para Ci€ncia

do Ac6rddo. Na mesma data, juntada de petigdo de ciCncia do Mp

"Ciente do ac6rd6o de fls. 709/712 (indice 709).". Na mesma data:

Juntada de Recurso Especial interposto pela Uni6o, no qual afirma

que ao desconsiderar os argumentos da Unido, o 6rgao julgador

Acabou violando d lei federal quando conferiu equivocada

interpretag5o aos dispositivos legais. Afirma ainda que o v. ac6rdeo

6 nulo porque foi proferido por juizo absolutamente incompetente

para processar e julgar a presente causa. Requerendo assim, seja

anulado o ac6rdSo recorrido, reconhecendo-se a incompet€ncia

absoluta do juizo falimentar, remetendo-se o feito para livre

distribuigio a uma das varas federais da segdo judiciriria do Rio de

Janeiro, em razio da violagdo ao disposto nos artigos 109, I da CF,



76 epardgrafo rinico da Lei 11.101/2005 e p.3" do art. 64 do CpC

(antigo art. I 13 do CPC/73). Ou caso assim, n6o se entenda que seja

reformado o ac6rdeo para julgar improcedente a pretensao autoral,

invertendo o 6nus de sucumbOncia. Na mesma data: Juntada de

Recurso Extraordinerio interposto pela Uni6o, no qual afirma que

houve violagdo aos principios do juiz natural, uma vez que o v.

ac6rdSo foi proferido por jufzo absolutamente incompetente para

processar e julgar presente causa, e do ato juridico perfeito, uma vez

que o contrato firmado entre as partes aldm de consubstanciar um

ato juridico perfeito, no deve abarcar interpretag6es tais que

conduzam ao seu perecimento, implicando abalo na seguranga

juridica que deve revestir ajustes dessa natureza. Requerendo assim,

seja anulado o ac6rdao recorrido, reconhecendo-se a incompetOncia

absoluta do juizo falimentar, remetendo-se o feito para livre

distribuigdo a uma das varas federais da segdo.judici6ria do Rio de

Janeiro, em razSo da violagdo ao disposto nos artigos 109, I da CF,

76 e pardgrafo rinico da Lei 11.101/2005 e p.3o do art. 64 do CpC

(antigo art. 113 do CPC/73). Ou caso assim, nbo se entenda que seja

reformado o ac6rd6o para julgar improcedente a pretensdo autoral,

invertendo o 6nus de sucumb6ncia. Em 01 .fev.l8 Remessa do

Escrivdo/Diretor/Secretfrio para 3VP - TERCEIRA VICE-

PRESIDENCIA RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO.

Em 06.fev.l 8 Remessa do Escriv6o,lDiretor/Secret6rio para 3Vp -

TERCEIRA VICE-PRESIDENCIA. Em 02.abr.19 Despacho:

Cumpra-se o v. ac6rd6o. Em 05.abr.1 9 intimaqdo eletrdnica. Em

I2.alll.l9 A Unido intimada do despacho que determina o

cumprimento do r. Ac6rd5o, alegou n6o ter sido intimada do ato

processual e requereu a devolugdo dos autos ir Terceira-presid0ncia

do Tribunal de Justiga para verificagdo de eventual intimaqdo de

outros 6rg6os da Advocacia-Geral da Uniho, requerendo nova

intimagdo da decisdo que negou seguimento ao Recurso

Extraordiniirio e inadmitiu o Recurso Especial deste Ente priblico.

Na mesma data, despacho: Fls. 92419?5: considerando que consta es

fls. 871/878 e 903i910 a informagio de que a Advocacia Geral da

Uni6o foi intimada das decis6es que inadmitiram os recursos

especial e extraordinilrio, esclaregam os signatdrios seu

requerimento, sob as penas da lei. Em l6.abr. 19 Certidio de



intimagdo. Em 30.abr. I 9 foi juntada cota de ci€ncia pelo promotor.

1.2 - RECURSO ESPECIAL - CiVEL no 0035805_
84.2015.8.19.0001

Em 05.fev.l8 Autuagdo. Na mesma data: Intimaqdo Eletrdnica -

ADVOGADO DO AUTOR/REU. Em 06.fev.18 Cerridao (Remessa

do EscriviolDiretor/Secretdrio para 3VP - TERCEIRA VICE-

PRESIDENCIA Em 20.fev.18 Certidio (lnformacoes/Avisos

Intimagio eletr6nica aos interessados): Tendo sido expedida

intimagdo eletr6nica ao(s) interessado(s) do(a) ato praticado em

05102/2018 14:24, o(s) ato(s) se deu(ram) da seguinte forma: -

FABIO NOGUEIRA FERNANDES (representando MASSA

FALIDA DE S A (VTAQAO AEREA RIOGRANDENSE)

REP/P/S/ADM JTIDICIAL LICKS CONTADORES

ASSOCIADOS LTDA), TNTIMAQAO TACITA, em 16/02t2018

00:16. - RENATA YAMADA BURKLE (representando MASSA

FALIDA DE S A (VIACAO AEREA zuOGRANDENSE)

REP/P/S/ADM JTIDICIAL LICKS CONTADORES

ASSOCIADOS LTDA), TNTTMAQAO TACITA, em 16t02/2018

00:16. - WAGNER BRAGANCA (representando MASSA FALIDA

DE S A (VIAQAO AEREA RIOGRANDENSE) REP/P/S/ADM

JUD]CIAL LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA),

INTIMAQAO TACITA, em 16102/2018 00:16. Em t6.abr.t8

Juntada de contrarraz6es ao RESP interposto pela Uniao (alegando

que ndo h5 que se falar em descumprimento da aludida cldusula

restritiva, posto que a pr6pria agencia reguladora do setor,ANAC,

nunca deixou de certificar e homologar o funcionamento do Centro

de Treinamentos - FAC, o que por si s6 jri comprova e

descaracteriza qualquer alegageo sobre desvio de finalidade na

utilizaqdo do im6vel. Pugnando seja negado seguimento ao recurso

ante a cristalina aus€ncia dos requisitos de admissibilidade,

outrossim, requer ainda que, cirso admitido, seja improvido, como

medida de inteira justiga). Na mesma data: Emissdo de Certidio de

tempestividade: Certifico que as contrarraz6es ao(s) presente(s)

recutsos(s) foram apresentadas tempestivamente. Na mesma data:

intimagdo eletrOnica ao Ministerio ptblico para emissZo de parecer.

Em l8.abr.18 Certiddo de intimapdo rcalizada em ljl04lA0lt 17:51



ao ministdrio pirblico do estado do Rio de Janeiro. Em 17.out. 18

juntada de parecer - MP. Em 0311212018, os referidos recursos

foram julgados e proferida decisdo no seguinte sentido: ".., Pelo

exposto, em estrita observ6ncia ao disposto no art. 1030, I e V, do

C6digo de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso

extraordindrio e INADMITO o recurso especial...". Em 18.de2.18

intimagSo do Ac6rd5o. Em 10jan.l9 Certidho de intimagio. Em

29.mar.19 Certiddo de Remessa: Certifico que, decorrido o prazo

legal, n6o chegou a esta Divisdo recurso em face da decisdo retro.

Assim, fbgo remessa destes autos ao 6196o de origem.

1.3 - RECURSO EXTRAORDINARIO - CiVEL N'0035805.
84.2015.8.19.0001

Em 05.fev.18 Autuagdo. Na mesma data: Intimagdo Eletrdnica -

ADVOGADO DO AUTOR//REU. Em 06.fev.l8 Certiddo (Remessa

do Escrivflo,/Diretor/Secret6rio para 3VP - TERCEIRA VICE-

PRESIDENCIA Em 20.fev.l8 CertidSo (lnfbrmacoes/Avisos

Intimagdo eletrdnica aos interessados): Tendo sido expedida

intimag5o eletrdnica ao(s) interessado(s) do(a) ato praticado em

0510212018 14:24, o(s) ato(s) se deu(ram) da seguinte forma: -

FABIO NOGUEIRA FERNANDES (representando MASSA

FALIDA DE S A (VTAQAO AEREA RIOGRANDENSE)

REP,?/S/ADM JUDICIAL LICKS CONTADORES

ASSOCIADOS LTDA), INTIMAQAO TACITA, em t6/02/2018

00:16. - RENATA YAMADA BURKLE (representando MASSA

FALIDA DE S A ryTAQAO AEREA RIOGRANDENSE)

REP/PiS/ADM JUDICIAL LICKS CONTADORES

ASSOCIADOS LTDA), INTIMAQAO TACITA, em 16102t2018

00:16. - WAGNER BRAGANCA (representando MASSA FALIDA

DE S A (VAQAO AEREA RTOCRANDENSE) REPD/S/ADM

JUDICIAL LrCKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA),

INTIMAQAO TACITA, em t6/O2/2018 00:16. Em l6.abr.18

Juntada de contranaz6es ao RE interposto pela Unido (alegando que

ndo hd que se falar em descumprimento da aludida cldusula

restritiva, posto que a pr6pria agencia reguladora do setor,ANAC,

nunca deixou de certificar e homologar o funcionamento do Cenffo

de Treinamentos - FAC, o que por si s6 jd comprova e

descaracteriza qualquer alegagio sobre desvio de finalidade na



utilizagf,o do im6vel. Pugnando seja negado seguimento ao recurso

ante a cristalina ausOncia dos requisitos de admissibilidade do

mesmo, em especial a repercussio geral da matdria. Outrossim,

requer ainda que, caso admitido, seja o mesmo improvido, com a

manutenqao in totum do ac6rddo hostilizado). Na mesma data:

Emissdo de Certiddo de tempestividade: Certifico que as

contranaz6es ao(s) presente(s) recursos(s) foram apresentadas

tempestivamente. Na mesma data: intimagEo eletr6nica ao

Ministdrio pfblico para emisseo de parecer. Em 18.abr.18 Certiddo

de intimagdo realizada em 17104/2018 17 52 ao ministdrio priblico

do estado do Rio de Janeiro. Em 17.out.l8 j untada de parecer - MP.

Em 03/1212018, os referidos recursos foram julgados e proferida

decisio no seguinte sentido: "... Pelo exposto, em estrita

observdncia ao disposto no art. 1030, I e V, do C6digo de Processo

Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinilrio e

INADMITO o recurso especial...". Em l8.dez.l8 inrimagdo do

Ac6rddo. Em lOjan.l9 Certiddo de intimagEo. Em 29.mar.l9

Certiddo de Remessa: Certifico que, decorrido o prazo legal, ndo

chegou a esta Divis6o recurso em face da decisdo retro. Assim. faeo

remessa destes autos ao 6rgdo de origem.



Viaqio A6rea Rio-Grandense Prestag5o de Contas

Nfmero:

Orgdo Julgador:

Habilitante:

Habilitado:

Envolvidos:

Objeto da agdo:

Valor do credito:

Principais

andamentos:

0105070-91.2006.8.19.0001(2006.00 l. I 1 1 054_5)

lu Vara Empresarial da Comarca da Capital

Adreo Transporte Adreos S/A

varig S.A Viaqdo A6rea Rio-Grandense - Em RecuperaEdo Judicial e outras

VRG Linhas Adreas, Varig Logistica SiA

Prestageo de contas referente a gastos para manutengdo das atividades da
Unidade Produtiva varig entre a data do leildo e a data da outorga do
CHETA (Certificado de Homologagdo de Transportes Adreos) e da
concessdo parc a prestageo de servigo de transporte a6reo em favor da
mencionada sociedade empres6ria, nas semanas compreendidas entre os dias
0710812006 e ll10812006,e 14/0812006 e 18i08/2006.

Em 26108/2006, A6reo Transportes A6reos ajuizou agdo de prestaqdo de
contas referente a gastos para manutengdo das atividades da Unidade
Produtiva Varig entre a data do leilio e a data da outorga do CHETA
(certificado de Homologagdo de Transportes Adreos) e da concessdo para a
prestagdo de servigo de transporte a6reo em favor da mencionada sociedade
empres6ria. Na ocasido, prestou contas referentes ds semanas compreendidas
entre os dias 07108/2006 e 1110812006, e t4/08/2006 e t8/08/2006. Em
2210512007, foi realizada Audi€ncia Especial, em que pelas partes foi dito
que com excegio feita aos itens 4 e 12 da planilhajuntada na audidncia (fls.
3651367, d saber: i) despesas no exterior que deveriam ter sido pagas pela
VRG, conforme negociagdes entre Remanescente e UpV no valor de US$
14.524.232,99 e ii) parcelas de despesas da UpV, que a VRG ndo enviou a
totalidade da despesa e que foram completados com recursos da
Remanescente no valor de US$ 7.059.862,55. totalizando US$
23.141.587,06), os demais conceitos estavam firmados. Em 27109/2007.
Audi€ncia Especial, em que se constatou que ndo houve evolugdo nas
negociagdes e o Juiz determinou sobrestamento por quinze dias para que as
partes, numa riltima tentativa, conseguissem levantar documentos faltantes,
definindo valores que seriam devidos. Sem prejuizo da suspens6o e

acolhendo manifestagdo do MP, o Juiz determinou que nomearia perito e

cientifrcou as partes de que se ndo houvesse acordo em tal prazo, deveriam
as mesmas apresentar planilhas e documentos para facilitar eventual



trabalho pericial, o qual analisaria discussdo enhe vRG e Nordeste, e entre
varig Log e Nordeste. Em ll/0912007, vRG despachou petigdo requerendo
(i) fossem exibidos documentos, pelas Recuperandas, a pedido da
Pricewaterhousecoopers, que fora contratada pela vRG para auxiriii-la no
encontro de contas; (ii) prestagdo de contas pelas Recuperandas pela
utilizagdo dos US$ 75 milhdes apofiados pela vRG quando da arrematagdo
no leildo de20/0712006; (iii) fosse considerada hip6tese de compensagdo no
dmbito da recuperagdo judicial; e (iv) fossem considerados valores
constantes do edital do leildo que ndo ainda nio haviam sido transferidos ir
VRG atd a data da presente petigao. Em 1210912007, Recuperandas
apresentaram petigSo juntando planilhas que apontam saldo favor6vel ris
mesmas no valor de US$ 23.141.578,06. Em 1210912007. tambdm. Juiz
determinou que nomearia perito, em raz6o do evidente desinteresse em dar
continuidade ao acordo que estava em fase de ultimagdo. Em 19/0912007,
varig Log interpds Agravo de Instrumento n' 2007.002.26502 sobre as
decisdes proferidas nas audidncias de27/08/200j (item 6) e sobre a decisdo
de 0410912007., esta nos autos da Recuperagdo Judicial e na qual o Juiz
rejeitou embargos de declaragdo da Varig Log sobre as mesmas decis0es
pronunciadas na audi€ncia de 27/08/2007 (item 6), com objetivo de excluir
varig Log da prova pericial que seria designada pelo Juiz. Em 091071200g,
publicado acorddo que. por maioria, negou provimento ao Agravo. Varig
Log interp6s o Recurso Especial 2008.135.16297, que ficou retido nos
autos, pendente, portranto, de julgamento, conforme decisdo de 1910912009.
Em 01110101 o juiz, ao prestar informagdes ao relator do agravo da
variglog afirmou que a variglog 6 parte no processo porquanto adquiriu o
controle do ativo alienado judicialmente. E portanto respons6vel pelo
pagamento de parte do prego conforme se atesta da cl6usula 5.2 do contrato
de compra e venda de ag6es, assinado entre Aero-LB participag6es S/A,
volo do Brasil S/A, varig SiA e varig Logistica S/A. com efeito, a referida
clSusula noticia que as partes reconhecem que a venda das ag6es da
VARIGLOG pressupde o encerramento dessas conus-conentes entre
VARIG e VARIGLOG. Portanto, e inequivoco tratar-se de parte do prego,
n6o pago, cujas conseqiidncias estdo declinadas no inciso II do art. 694 do
C6digo de Processo Civil. Ali6s, da separagfi.o das contas-correntes que
decorreram da separagSo das empresas que pertenciam ao mesmo grupo,
constatou-se o saldo credor reconhecido pela variglog e que representa parte
do prego. N6o efetuado o pagamento, porque o prego ndo foi integralmente
satisfeito, restou a varig s/A e o juiz deferiu o cumprimento da obrigagdo,
executando o saldo remanesaente nos autos da agdo de recuperagdo judicial
na medida em que a venda foi judicial. euanto aos valores controverlidos,
indispensiivel a instauragao de pericia judicial. A decisdo deve ser mantida
pelos seus pr6prios fundamentos. Em 03/10/2007, Jutz (i) nomeou a Terco
Grant Thomton como perito judicial; (ii) esclareceu que a pericia deveria

7/2 o lei



e 1411212006. ocasiSo da concessdo do CHETA para a VRG; (iii) definiu
prazo de 30 dias para a ultimagdo do laudo contados da apresentagdo dos
quesitos e assistentes tdcnioos pelas partes e pelo Juiz; (iv) determinou d

Terco que apresentasse proposta de honor6rios periciais, que seriam arcados
pelo autor da Prestagio de Contas. Em 1511012007, Recuperandas e VRG
apresentaram seus quesitos e indicaram seu assistente t6cnico. Recuperandas

tambdm juntaram aos autos planilha aludida na audidncia de 22/0512007, a
qual ndo o fora desde ent6o. VRG tambdm op6s embargos de declaragdo
sobre decis6es de 1210912008 e 0311012008, que foram rejeitados em
19/1012007 e determinou ao perito que se cientificasse da quesitagdo, sendo
que o expert deveria atentar-se para os conceitos j6 firmados pela parte,

conforme registro na ata da audiOncia de 2210512007. Em 2511012007, VRG
opds novos embargos de declaragSo sobre decisdes de 19110/2007,, que

foram rejeitados pelo juiz em 26110/2007, tendo estabelecido que n6o hrl
6bice d limitagSo imposta ao trabalho pericial, j6 que havia conceitos
acordados pelas partes; ratificou seu entendimento no sentido de que a Agdo
de Prestagdo de Contas era a sede pr6pria para resolver conflitos de tal
nat:ureza entre as partes; e determinou que a VRG era a responsdvel pelo

adiantamento da verba honoraria pericial . Em 12/11/2007, VRG interpds
Agravo de Instrumento 2007.002.32346 sobre as decis6es de 03/10, l9110 e

2611012007, tendo o Agravo sido recebido em seu efeito suspensivo. Em
2810412008, publicado ac6rd6o que, por maioria, negou provimento ao

Agravo. VRG interp6s Recurso Especial 2008.135.09163, ao qual foi
negado seguimento em deciseo publicada em 2410712008. VRG interp6s
Agravo de Instrumento em Recurso Especial 2008.137.08940, que foi
autuado no STJ sob o no 1101855, que em 18.nov.09 teve negado

seguimento. Em I l.dez.09 hansitado em julgado a decis6o. Em 2111112007,

Terco apresentou petigdo dizendo-se impossibilitada de assumir a fungdo de

perito. Em 30/1112007, Juiz nomeou FGV Consultoria como novo perito,
situada d Praia de Botafogo no 190, 6o andar, determinando, apesar do efeito
suspensivo do Agravo 2007.002.32346, sua intimagio apenas para conhecer

o trabalho e informar sua pretensdo honoraria. Em 1011212007, VRG
apresentou pedido de reconsideragSo da decisdo de 30/1 l. Em 1711212007,

Juiz, contudo, manteve sua decisdo de 30/1 112007, esclarecendo que a
mesma apenas nomeava perito, o que nao implicava em inicio de seus

trabalhos. Decisdo publicada em 0910112008. Em 1910212008, advogados da

VRG renunciaram ao mandato. Em 1110312008, sessdo de julgamento que

negou provimento ao Agravo. Em 0210412008, publicada decisdo, de

3110312008, determinando ao perito que apresente todos os documentos
relativos a valores superiores a US$ l0 mil, e estabelecendo prazo de 72hs it
VRG para que atenda as solicitag6es do que perito venha a lhe fazer. Em
07/04/2008, VRG op6s embargos de declarag5o sobre decisdo d,o item22.
Em 08/04/2008, FGV apresentou alguns documentos, mas ndo apresentou

honoriirios, tendo sido intimada para isto em 09104. Em 1710412008,



publicada decisdo que ndo conheceu dos embargos do item 24, por aus6ncia
de poderes dos advogados. Em 24/04/200g, vRG apresentou nova
procuragdo, por€m para os mesmos advogados que haviam renunciado. Em
29/04/2008, publicada decisdo, proferida em241041200g, que manteve o n6o
conhecimento dos embargos. Em 24/0412009, VRG interp6s Agravo de
Instrumento 2008.002.12267 contra decisdes aludidas nos itens 23 e26. o
recnrso foi recebido em seu efeito suspensivo, em decisdo de 3010412009.
Mas, em sessdo de 1910912009, por unanimidade, o Agravo n6o foi
conhecido. Em2710812008, proferido despacho determinando (i) ds partes
que se manifestem sobre honoriirios periciais pleiteados pela FGV (R$
320.000,00); e (ii) intimagdo do perito para inicio dos trabalhos. Em
08i09i2008, SAVARIG apresentou petigdo em que n6o se op6s aos
honor6rios e recordou que o pagamento cabe i autora. Em 0g/09/200g,
tambdm, VRG apresentou petigdo requerendo (i) suspensio do inicio da
perfcia e (ii) intimagdo da FGV para apresentagdo de nova proposta. Em
1110912008, proferido despacho rejeitando pedidos da VRG. Em
r7ll0/2008, proferido despacho ratificando que vRG 6 responsiivel pelos
honoriirios, tendo perdido sua faculdade de contestar perito nomeado e
honor6rios. Em 28110/2008, vRG opOs embargos de declaragf,.o ds decisdes
dos itens 31 e 32. Em 1lll l/2008,proferida decisdo reconhecendo erro com
relagdo dr preclusSo da questdo referente ao va.lor dos honorilrios periciais, e
determinando intimagSo do perito para se manifeste. Em l0/lz/200g,
proferida decisSo indeferindo o pedido de levantamento dos valores para
antecipar o pagamento dos hononirios periciais, considerando a vinculagdo
do numeriirio d debcnture SPE. Em l9lo5/2009, proferida decisio mantendo
o valor dos honoriirios periciais anteriormente hxados. Em 0lil0l2009.
expedido mandado de intimagdo determinando que a vRG deposite o valor
dos honoriirios periciais. Em 09/l l/2009 foijuntado mandado de intimagdo
recebido em 15/10109 pela vRG. Em l8.ago.l0 protocolada petiqdo
juntando procuragdo e requerendo multa di6ria em raz6o da vRG ndo ter
efetuado o dep6sito dos honoriirios periciais. Em 17.de2.10 vRG depositou
os honoriiLrios periciais. Em 07.fev.l I proferida decisdo determinando que o
Perito inicie os trabalhos. Em 08.fev.ll o perito Sergio Bessa foi intimado.
Em l4'fev.ll foi publicada a decisdo para inicio da pericia. Em 24.fev.l1
oconeu juntada de petigdo.Em 28.fev.11 concluso ao juiz que proferiu
despacho "Fls. 1004 Retifique-se o polo passivo para massa falida. ci€ncia
ao AJ. Ap6s, ao perito para inicio dos trabalhos.".Em 03.mar.l1 ocorreu
publicagdo do despacho. Em 16.mar.ll expedita certidio confirmando a
retificagdo do p6lo passivo para massa falida, na mesma data o perito foi
intimado' Em 05ju1.11 remessa ao administrador judicial. Em 27jul.1l
protocolizamos petigdo indicando como Assistente Tecnico o contabilista
Marcus de villemor salgado. Na mesma data foi protocolizamos petigdo
requerendo autoizagdo para que a Massa Falida de S/A viaEdo Adrea
RioGrandense e outros possam celebrar contrato de prestagdo de serviqo



com o Assistente t6cnico, Marcus de Villemor Salgado, que ir6 atuar na
pericia. Os autos foram conclusos e em 06.12.11 foi proferido despacho
intimando o MP a se manifestar acerca dos pleitos. Em 15.12.2011 os autos
foram remetidos ao MP e, no momento, aguarda-se a devolugdo dos autos.

15.02.12 - Publicada decisdo: "Acolho a manifestagdo do Mp de fls.
1020/1021, frxando os honor6rios em 40%o do assistente da massa falida.
Cidncia ao AJ e ao MP". Em 02.mai.l2 processo remetido ao Administrador
Judicial. Em 23jul.l2 remessa ao MP. Em 06.ago.12 despacho intimando o
perito a se manifestar acerca do andamento da pericia. Em 30.ago. l2 juntada
de petigSo. Em 03.set.12 intimagdo do perito. Em 10.10.12 ato ordinat6rio:
aguardando a manifestagdo do perito, ap6s contato telefbnico em 1O.out.12.
Em 17.dez.l2 aguardando manifestagAo do perito, ap6s contato telefdnico.
Agendada rennido com o Sr. Marcos Salgado para o dia 2410512013. Em
l8.fev.13 Aguardando manifestagdo do perito, ap6s contato telefdnico. Em
08.mai.13 Juntada de oficio. Em 09.mai.l3 Aguardando manifestagdo do
perito, ap6s contato telefdnico. Em 15.mai.l3 Remessa dos autos ao perito.
Em l7.mai.13 Devolugdo dos autos pelo perito. Em 21jun.l3 publicado o
ato ordinat6rio ao AJ e MP. Em 3ljul.13 remessa dos autos ao Mp. Em
09.set.13 publicado despacho abrindo prazo ao perito sobre a pertin€ncia de
fls. 1035/1036, bem como sobre eventual majoragdo de honor6rios. Em
11.out.13 certificada a intimagdo do perito. Em 30.out.l3 publicado o
despacho que designou audi€ncia especial para o dia 06-l l-13, drs 15 horas,
para esclarecimentos sobre a posigSo/evolug6o da pericia. Em 31.out.l3
Remessa dos autos ao MP. Em 04.nov.13 devolugdo dos autos pelo Mp. Em
06.nov.13 proferido o despacho em audi€ncia: Ao pregdo de estilo,
compareceram os patronos das partes, o administrador judicial, perito e
assistentes tdcnicos. Aberta a audiOncia, ouvido o perito, foi dito que seus
trabalhos se encontram em est6gio avangado e que tdo logo estej am
concluidos serdo juntados aos autos. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte
decisdo. Aguarde-se o t6rmino dos trabalhos periciais. Em l6jan.14 perito

intimado, nesta data, por telefone, autos devolvidos. Em 06.maio.14 juntada
de petigdo. Em 0S.maio.14 aberta conclusdo. Em 26.maio.14 Aos
interessados sobre a manifestagdo do perito. Em 03jun.l4 protocolizamos
duas petigdes sobre laudo pericial direto na 1" VEMP. Em 06jun.l4 os
autos foram remetidos ao MP. Em 0ljul.20l4 autos devolvidos.
Aguardando concluseo. Em l5jul.l4 proferido despacho: Fls. 1056 e 1058 -
Defiro o prazo de quinze dias para cada requerente,, que somados contam 30
dias. Em 02.set.14 proferido despacho: "O momento que vive este processo
6 de mera tentativa de composiqdo entre VRG e os credores das falidas.
Desta feita, este juizo n6o ird proferir nenhuma decisdo, apenas angariar
dados (ndo vinculantes), para fins da composigdo prefalada. Ao perito para
declinar seus honor6rios (fls. 1051/1052)." Em 09.set.l4 o referido despacho
foi publicado; Em 29.out.14 foi certificada a intimagSo do perito Dr. Sergio



Bessa atravds de contato telef6nico. Em 20.mar.15 aguardando manifestagdo

do perito. Em 30jr.rn.15, aguardando laudo pericial. Em 17.ago.75,

aguardando laudo pericial. Em 01.set.15 aguardando laudo pericial. Em
07.de2.75, praticado o seguinte ato ordinat6rio: "Certihco que entrei em
contato com o perito Sdrgio Bessa que informou que o laudo pericial serii
protocolado neste juizo no m6s de Janeiro/16. Nessa mesma data, estante
Yarig2. Em 23.fev.16, aguardando laudo pericial. Em 28.dez.l6: CASA VH
57. Na mesma data, ato ordinat6rio praticado: "Ndo obstante a informagdo
prestada na certiddo retro, atd o momento, ndo h6 apresentageo do laudo
pericial." Em 09jan.l7 autos conclusos. Em 25jan.l7 publicado despacho:

"De acordo com o que consta dos autos, o perito do juizo foi intimado hd
quase 06 (seis) anos (ls. 1006), tendo o mesmo sido novqmente contactado
hd mais de 02 (dois) ano.s atrds (ls. 1085), ndo havendo atd a presente data
o laudo pericial. Destaforma, e com a Jinalidade de se dar andamento a um

.feito que lramita desde 2006, nomeio, em suhstituiqdo ao perito
anteriormente nomeado, o Dr. Jodo Carlos Loureiro (tel.; 2543-4800),
observadas as regras do artigo 156 do NCPC, comformaqdo especiJica em

contabilidade. Intime-se o mesmo para a aceitaEdo do encargo e proposta
de honordrios, no prazo de 5 dias, apresentando o seu curr[culo resumido,
na.forma do artigo 465 f 2" do NCPC. Sobre a proposta de honordrios, as

parles deverdo se manifestar em 5 dias." Em 30jan.17 perito intimado por
e-mail. Em 20.mar9.17 ato ordinat6rio praticado "DESPACHO EXARADO
NA PETIQAO DE FLS.1093: "'J. As parres sobre o laudo. Rio, 28103117

(as.) Alexandre de Carvalho Mesquita, Juiz de Direito Titular".
DESPACHO EXARADO NA PETIQAO DE FLS.1368: "J. Expega-se

mandado de pagamento como requerido. Rio, 30103117 (as.) Alexandre de

Carvalho Mesquita, Juiz de Direito Titular". Em 31103117 digitagdo de

documentos "Mandado de Pagamento - Banco do Brasil (antigo 302)n"
l40l34l20l7lMPG;Termo de Abertura de Volume (antigo 134);
Termo de Encerramento de Volume (antigo 135)" Em l7.abr.17 proferido
despacho de mero expediente "Defrro o prazo de 30 dias riteis para ambas as

partes se manifestarem sobre o laudo." Em 24.abr.l7 publicado despacho,
folhas do DJERJ: 2501264. Em 07ju1.17 Juntada - Petigdo.Em lS.ago.17
autos conclusos ao juiz. Em 22.a9o.17 publicado o despacho do dia
16108/2017: Fls. 1397/1400: desentranhe-se e junte-se nos autos corretos.
Fls. 131511376: defiro a di1a96o do prazo como requerido. Fls. 141311432
ao perito do juizo sobre a impugnagfio ao seu laudo, inclusive para

responder aos quesitos de fls. 1485/1486. Em l8.ago.17 ato ordinat6rio
praticado: CERTIFICO que desentranhei fls. 1397 / 1 400, petigdo incompleta,
encartada por equivoco, entre as fls. 1374 e 1375 destes autos, com
numeragdo que n6o se refere a estes autos, portanto, sendo que c6pia da
mesma j6 se encontra nos autos a que pertencem, qual seja, o de n" 0390420-
87.2011.8.19.0001, conforme certiddo a fls. 2422 do mesmo. Em I l.set.17
ato ordinat6rio praticado: Casa - aguardando manifestagdo do perito. Em



Exito:

Pr6ximo passo:

Pasta no

19.out.17 ato ordinat6rio praticado: certifico que intimei novamente o perito
nesta data por email.Em 13.nov.l7 juntada de petiqdo das Massas
protocolada em 08/1 1177, acerca da manifestagdo do perito judicial, na qual
pugnam para que novamente o perito seja instado para manifestar-se na
presente, uma vez que n6o existem dados suficientes para que se possa
afirmar o quantum devido a cada uma das partes. Em 3Ojan.lg ato
ordinat6rio praticado: certif,rco que reiterei o email enviado em outubro
solicitando o comparecimento do perito para prestar esclarecimentos ao
laudo pericial. outrossim, informo que cientifiquei o fato d senhora
Michele, funcionriria da FGV.Em l2.abr.1g juntada de petigdo no
201802337171 - Proger comarca da capital. Em 2gjun.lg juntada de
petigdo n" 201804472647 - proger comarca da capital. Em 06.set.1g
publicado despacho: Fls. 1651: considerando a informagdo ali contida,
intime-se o perito, agora por via postal, para que atenda ao despacho do
juizo, sob as penas do pardgrafo 2o do art. 468 do NCPC. Fls. 1652/1653 e
165411656: considerando que n[o cabe ao juizo o pagamento da
remuneragdo do assistente tdcnico, a teor do disposto no art. 95 do NCpc,
indefiro o requerimento. Em 05.de2.18 autos remetidos ao perito.

Atualizado em27/0512019 - Inerid

004.03-210.02 (CATXA 38)



l. S/A Viacdo Adrea Rio-Grandense (Varig M6xico) Agflo Anulat6ria

Numero:

Orgdo Julsador:

0267447-38.2008.8.19.0001 (2008.001.264608-2)

272.1

0267448-23.2008. 8. 1 9. 000 1 - Excecdo de Incompet6ncia

1" Vara Empresarial da Comarca da Capital

S/A Viacdo A6rea Rio-Grandense

Varie Loeistica S/A

Trata-se de acSo para anular o contrato de cessdo e transfer€ncia de bens e
direitos firmado entre Varie S/A. Varis Losistica e Volo Brasil. o qual teve
oor obieto a transfer€ncia de 99.99olo do capital social da Sociedade Varis de
Mexico S/A para Varig Logistica. com interveni€ncia da Volo. requerendo a
autora (Varig S/A) indenizacSo por todos os danos dai decorrentes. inclusive
todos os valores de receita a que esteve privada no periodo. Sustenta a
autora que o ato de transfer6ncia d nulo pois ndo foi comunicado aos
credores. nem aojuizo da recuperagdo. violando o art. 66 da Lei 11.101/05.

Serd apurado em liquidagdo de sentenca.

Em 02.set.08 foi publicada sentenga deferindo em parte a cautelar para

proibir a Varig Logistica de praticar qualquer ato tendente a alienar o ativo
Varig do M6xico. Foi indeferido o pedido de afastamento do administrador.

Em 02.set.08 apresentados Embargos de Declaragdo que foram acolhidos
para indeferir a tutela antecipada. Em 22.set.08, Varig SiA interpds Agravo

de Instrumento (2008.002.31166) contra decisdo que indeferiu o pedido de

imediato afastamento da atual administragdo da sociedade Varig de Mdxico
S/A. Em 30.set.08 foi negado seguimento ao recluso da Varig S/A, tendo

transitado em julgado. Em03.out.08, a Varig Logistica interp6s Agravo de

Instrumento contra decisdo que deferiu a cautelar. Em 08.out.08 foi deferido

efeito suspensivo ao Agravo da Varig Logistica. Em 27.out.08 foi
reconsiderada a decisSo que suspendeu a decisdo cautelar. O Tribunal

inadmitiu o recurso da Varig Logistica, tendo transitado em julgado.

EmOl.abr.09 a Varig Logistica apresentou Contestagdo e Reconvengdo. Em

28.abr.09, o processo foi suspenso em razdo de Excegdo de Incompet6ncia

Autor:

Rdu:

Obieto da Agdo:

Valor:

Breve Relato:



(2008.001.264608-2 A) apresentada pela Varig Logisrica. Em 05.mai.10 foi
publicada decisSo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiga e

determinou o recolhimento de custas da Excegd.o. Em ll.mai.09 a Varig
Logistica interpds Agravo de Instrumento (2009.002.17986) que foi
inadmitido em 25.mai.10, tendo transitado em julgado. Em23jul.09 foi
publicado despacho determinando o recolhimento de custas tendo em vista o
n6o provimento do Agravo. Em 28ju1.09 foram recolhidas as custas. Em
2}.abr.ll publicado despacho "ir excepta". Em 04.mai.1l protocolada
resposta a Excegdo. Em 07jun.11 publicado despacho ao Administrador
Judicial e ao MP. Em 28jun. 11 remessa ao AJ. Em 29.ago.l1juntada de
petig6o. Em 08.set. I I remessa ao MP. Em 03.out. 12 suspensdo do processo.
Em 30.nov.12 revogagdo da suspensdo do processo. Em 30.nov.12 autos
remetidos d conclusio. Em 07.fev.l3 autos remetidos d conclusdo. Em
27.muo.l4 juntada de oficio da 1u Vara de Fal6ncias e RecuperaEdes

Judiciais de 56o Paulo. Autos enviados para conclusdo. Foi proferido
despacho de expediente, como segue: "F/s.607 - J. Em utenqdo ao
solicitado, esclareqo que ct liminar estd em vigor. Por outro lado, informo
que determinei uma imediata awliagdo do ativo em referAncia e, ainda,
designei o AJ da massa Varig para a gestdo daquele ativo, atd o leildo,
sugerindo, s.mj., que V.Exa. autorize o seu AJ parafigurel como co-gestor,
tudo com o propdsito de controlar e preservar o referido ativo. Oficie-se".
Nesta mesma data foi expedido Oficio para a lu Vara de Faldncias e

Recuperaq6es Judiciais de Sdo Paulo, solicitando providdncias gendricas.
Em 28.maio.14 autos remetidos ir conclusdo. Em 30.mai.14 proferida a

decisdo: "Re-ratificando a resposta de fls. 608, determino seja oficiado ao

.iuizo da lo Vara de Farcncia de Sdo Paulo, esclarecendo que concordo com
a flexibilizagdo da liminar concedida nestes qutos, permitindo a alienagdo
do ativo da Varig Mdxico, com dep6sito do resultado da alienaqtio em conta
judicial remunerada, desde que precedida de uma avaliaqdo por perito
nomeado por este juizo, com expressa concorddncia desse ju|zo. A gestdo,
atd o ato de alienagdo permance nas mdos do AJ da Variglog. Por fim, para
efeito de avaliaqdo, nomeio os Drs. Josd. Francisco Santos Vianna e

Delcides de Viterbo Filho, com remuneragdo fixada em R$ 35.000,00,

devendo o laudo ser qpresenlado no prazo de 15 dias, a contar da
manifestaEdo do.iuizo da I" Vara de Farcncia e Recuperaqdo da comarca.
Aproveito a oportunidade para revovar os protestos de elevada estima e

consideragdo. Ci1ncia ao AJ e MP. Oficie-se, com urg\ncia". Em
29.maio.74 os autos foram remetidos ao MP. Em 29 jul.14 juntada de
petigSo, aberta conclusdo e proferida a seguinte decis6o: "Fls.6l7/618 - J.

OJicie-se ao ,Iuizo da falAncia da Varilog, solicitando esclarecimentos.
Ap6s, diga o MP. Em 30ju1.11 expedido OJicio d l" Vara de Fal e RecJud
de SP". Em 26.set.l4 aguardando resposta de oficio expedido ir lu Vara de

Fal e RecJud de SP. Em 23.fev.16, praticado ato ordinat6rio: ")s partes
para dar andamento ao feito". Em 14.mar.16, juntada de duas petigdes



(201601407284 e 201601248605). Em 06.set.16 autos conclusos. Em
14.set.16 publicado despacho: "Considerando que d do entendimento do

Superior Tribunal de Justiga que d admitida em cssos excepcionalmente
justificados, a concessdo de gratuidade dejustiEa a pessoasjur[dicas, desde

que comproyadamente os 6nus processuois possam comprometer a sailde

Jinanceira (precdria) da entidade (Precedentes: AgRg no AG 525.953/MG,

Rel Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 01.03.2004; EREsp
388.045/RS, ReL Min. Gilson Dipp, Corte Especial, DJ 22.09.2003)'
(REsp833.353/MG, Rel. Ministro FMNCISCO FALCAO, Rel. p/ Acdrddo
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIM TURMA, julgado em 17.05.2007, DJ
21.06.2007 p. 286), constando da ementa que 'tratando-se de massa falida,
ndo se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade
jur{dica, tanto mais que os beneJicios de que pode gozar a 'massa.falida' jd
estdo legal e expressamente previstos, dado que a massa falida d

decorrAncia exatamente ndo da 'precdria' sailde fnanceira (passivo

superior ao ativo), mas da prdpria falta' ou 'perda' dessa sailde financeira',
ndo vejo como conceder o pretendido beneJicio para a autora, uma rez que

ndo hd prova da sua miserabilidade jur{dica. Assim, indefiro a gratuidade
de Justiga. A reconyinda para o oferecimento de resposta". Em 07.nov.16
petig6es juntadas aos autos. Em 02.de2.16 ato ordinat6rio praticado:
*CERTIFICO a tempestividade dos embargos de declaragdo aJls. 633, bem

como CERTIFICO a tempestividade da resposta da reconvengdo afls. 642".

Na mesma data, autos conclusos. Em 09jan.l7 publicado despacho: ",E/s.

633/638: conhego dos embargos, uma vez que tempestivos. Entretanto,

considerando que a embargante possui condiEdes financeiras de contratar
escritirio do porte que a patrocina nestes autos, presumindo-se a

possibilidade de arcar com honordrios compatfveis com o respectit;o

patrocfnio, e considerando ainda que as hip1teses dos pardgrafos 5'e 6'do
art. 98 do NCPC ndo geram direito subjetivo d parte, sendo faculdade a ser

concedido pelo juizo em cada caso, ndo vislumbrando ser o caso da

embargante, deixo de dar provimento aos mesmos. Em provas,
justificadamente." Em 13.fev.l7 petig6es juntadas aos autos. Em 02.mar.l7
petigdo juntada aos autos e conclusdo ao juiz Alexandre de Carvalho

Mesquita. Na mesma data, despacho de mero expediente proferido:

"Mantenho a decisdo agravada pelos seus pr6prios fundamentos. Ao MP." e

autos recebidos. Em 03.mar.17 despacho enviado para publicagdo e remessa

ao Ministdrio Priblico. Em 31.mar.17 atos conclusos ao juiz.Em 05jun.17
enviada para publicagdo sentenga julgando procedente em parte o pedido e

improcedente o pedido contraposto : Trata-se de agdo anulat6ria pelo

procedimento ordinario proposta por Massa Falida de Viagdo Adrea Rio

Grandense S/A em face de Volo do Brasil S/A e Massa Falida de Varig
Logistica SiA, pretendendo a autora a anulagSo do contrato no qual ajusta a

cessdo e transmissdo de bens e direitos que detinha sobre a Sociedade Varig
do Mexico SA d 2" rd. Alega que a operagao ndo estava prevista no plano de



recuperagao judicial nem foi noticiada nos autos daquele processo. Aduz
que os representantes da autora o fizeram sem a oitiva do administraqor
judicial e sem autorizagdo deste Juizo. Afirma ter alienado seus ativos que
integravam 95% das agdes da 2" 16, mas nega que nessa ocasido tenha
transferido, conjuntamente, a Varig do Mdxico S/A. Junta aos autos o
contrato que pretende anular e os referentes irs alienagdes societiirias a ele
precedentes. Requereu, ao fina"l, a procedOncia do pedido, al6m das
cominagdes de estilo. A inicial veio instruida com os documentos de fls.
l2188. Deferida a antecipagdo de tutela para impedir a alienagdo de ativos da
Varig do Mdxico SiA e indeferido o pedido de afastamento de seu
administrador (fls. 91i93), sendo interposto agravo de instrumento contra a

decisSo, sendo negado provimento ao mesmo (fls. 369). Regularmente
citadas, as r6s ofereceram contestagSo (f1s. 391/420), alegando, em
preliminar, a suspensdo do processo em raz6o da recuperagio judicial da 2"

rd, a gratuidade de justiga ou, subsidiariamente, pelo pagamento diferido e a
inclusdo da Varig de M6xico S/A como litisconsorte passiva, e, no m6rito,
que o contrato que alienou a2o re d claro em estabelecer a transferOncia de

todos os ativos necessdrios as suas atividades, dentre os quais entendem

estar incluida a Varig do Mdxico S/A. A rd Varig Logistica S/A ofereceu
reconvengdo (fls. 565i583), pleiteando, caso seja julgado procedente o
pedido da autora, a indenizagdo pelos custos e investimentos que teve com a
Varig do Mdxico SiA. Foi suspenso o processo principal em razdo da
recuperagdo judicial da Varig Logistica S/A, posteriormente substituida pela
Massa Falida da Varig Logistica S/A (fls. 593 e 622/623). Indeferida a

gratuidade de justiga pleiteada pela Massa Falida da Varig Logistica S/A,
nos autos do processo principal, ante a impossibilidade de presumir-se a
insufici6ncia financeira pelo mero estado de fal€ncia (fls. 632), sendo

interpostos embargos de declaragdo, neles se argumenta que a decisSo

violou o art. 9' $ 2" do CPC e que deixou de apreciar o pedido subsididrio de

pagamento diferido (fls. 633/638), os quais foram rejeitados (fls.669), sendo

interposto agravo de instrumento (fls. 679/696), o qual foi indeferido (fls.
703). Em resposta d reconvengdo, a reconvinda afirma que o pleito da

reconvinte funda-se em meras especulag6es e no equivoco quanto d
interpretagdo dos contratos anteriormente celebrados; que sao indevidos os

pedidos de confirmagdo da cessdo da Varig do Mdxico S/A e de indenizagEo

pelos valores investidos nessa sociedade pela reconvinte; que ndo hd provas

dos valores supostamente despendidos e que, ainda que houvesse, o crddito
da reconvinte deveria ser habilitado na fal6ncia; e que ndo hii previsdo

contratual apta a ensejar a transfer6ncia dos ativos da sociedade Varig do

Mdxico S/A (fls. 642/649).Instadas a se manifestarem em provas, vieram as

aos autos (fls. 670 e 6711673). O Ministdrio Pfblico funcionou nos autos

(fls. 70a). Os autos vieram conclusos em31103117, sendo devolvidos hoje

com a presente sentenga, justificando o atraso em razdo do acirmulo de

servigo e da acumulag5o e do auxilio, no m€s de maio, com as 4u e 7u Y aras



Empresariais, respectivamente. E o relatorio. Decido. Ao contriirio do
pretendido pelas partes,, n6o hd a necessidade da produgdo de outras provas
al6m das jii existentes nos autos, como a seguir se demonstrar6. Ressalte-se
que, de acordo com posicionamento das 1" (Aglnt no AREsp 231.1711C8,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 25110t2016, DJe
2511112016),2" (REsp 16278221MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN.
julgado em 08lIl/2016,DJe 17/11/2016),3, (Aglnt no REsp 1602667/Sp,
Rel. Ministro MOURA zuBEIRo, julgado em 28t0312017 , DIe 11r04t2017)
e 4u Turmas do STJ (Aglnt no AREsp 987.894/Sp, Rel. Ministro RAUL
ARAUJO, julgado em 18/0412017, DJe 041051?017), ojuiz 6 o desrinatario
final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveni€ncia e
necessidade, advindo dai a possibilidade de indeferimento das dilig€ncias
inriteis ou meramente protelat6rias, em consondncia com o disposto na parte
final do art. 130 do CPC/13, de sorte que inexiste nulidade quando o
julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do
Juizo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruido com os
documentos trazidos pelas partes. Examinemos as preliminares sustentadas
pelas res, comegando pela de litiscons6rcio ativo. H6, no caso, um equivoco
apresentado pelas r€s em sua fundamentagSo. E que, em regra, devem
integrar a relagSo juridico-processual os sujeitos submetidos aos efeitos da
decisSo judicial. Ocorre que a repercussSo do merito discutido sobre a Varig
do Mdxico S/A ndo tem o condSo de prejudic6-la, nem atinge diretamente os

seus interesses, pelo que ndo se exige a sua manifestaqdo. A defesa da
preliminar faz crer que a mudanga de controle aciondrio se presume danosa
ri sociedade. No entanto, agdes s5o bens m6veis, cuja propriedade interessa
ao seu titular. Igualmente, os reflexos desse fato sobre o controle e os rumos
da sociedade tambdm o s6o. Admitir o contr6rio d aceitar que o acionista, ao

exercer os direitos que daquela condiEdo advenham, queira faz6Jo contra a
pessoa juridica da sociedade e, consequentemente, contra o seu pr6prio
interesse. Em vista disso, 6 dispensada a presenga da sociedade em comento.
No que tange A impossibilidade juridica do pedido, em atengdo d nova
sistem6tica processual, o tema ndo mais se apresenta como uma condigdo da
ag6o, razdo pela qual ser6 desenvolvido no m€rito, que passo a analisar. Dos
autos d possivel extrair-se a seguinte sequ6ncia de acontecimentos. A autora
teve sua recuperagSo judicial deferida em 22/06105 e alienou suas ag6es

representativas de 95Vo do capital acioniiria da Varig Logistica SiA d Aero
LB Panicipag6es S/A em 09/lll05. Essa companhia, por sua vez, vendeu d
Volo do Brasil SiA as ag6es da Varig Logistica S/A, em 27101106. Por fim, a

autora celebra a transfer€ncia da Varig do Mdxico S/A d Varig Logistica, em
12105106. No instrumento que consolidou essa ultima operagdo, afirmam as

partes que o valor seu valor j6 estava incluido na compra e venda da 2u rc it
1o rd. Acontece que esse contrato, que teve como comprador e vendedor,
respectivamente, a Aero LB Participagdes S/A e a 7u 16, enuncia
expressamente ser a 2u rd o seu objeto. Nada menciona, no entanto, sobre a



Varig do Mdxico S/A. E o que se depreende tambem da assembleia geral de

credores que deliberou sobre a proposta de alienagdo da Varig Logistica
S/A, sem fazer qualquer mengdo d Varig do Mdxico S/A. Dessa feita, a

despeito da nomenclatura adotada para o contrato de cessSo e hansfer€ncia
de bens e direito, duas podem ser suas interpretag6es. Tratar-se-ia ou de

ratifrcagdo expressa da alienagdo da Varig do M6xico S/A, j6 reahzada
quando da compra e venda da 2u 16, ou de nova alienagSo patrimonial no

curso do processo de recuperagSo judicial. A primeira hip6tese seria viilida,
na medida em que a alienagdo da 2u rc foi aprovada no plano de recuperagdo
judicial e confirmada em juizo. Jri a segunda ndo, porque representaria o

desfazimento de patrimdnio de uma sociedade em recuperagdo, ora autora,

sem a devida inclusdo no plano de recuperagdo e a autorizagdo judicial,

como requer o art. 66 da Lei 11.i01/05. Constam nos autos documento

apresentado pela Varig do Mdxico S/A no qual declara que a autora havia

lhe enviado comunicagdo formal, em 2010612006, de que cessara suas

atividades intemacionais no pais daquela sociedade e que se tomara

desnecess6,ria a manutenqSo dos contratos de trabalho realizados em seu

favor. Afirma, ainda, que a autora, irnica cliente da Varig do Mexico S/A,

operava com ela voos internacionais desde 1962. Nesse contexto, a Varig do

M6xico S/A e a autora flrmam acordo para regulamentar as relag6es

trabalhistas que lhes toca. No pacto, na qualidade de terceira interveniente, a

2u rd declara possuir interesse acionario majoritario na Varig do Mdxico SA

e afirma conhecer as atividades por ela desenvolvidas. Em vista disso, aceita

participar do acordo para assumir responsabilidade econ6mica pelo

adimplemento dos contratos trabalhistas. Al6m disso, compromete-se a

celebrar novo acordo coletivo com o 'Sindicato Nacional de Trabalhajores

de Transporte, Transformacion, Aviacion, Servicios y Similares' do Mdxico,

quando da retomada dos voos, nos termos do contrato de fls. 558/564. O

referido documento data de 30101107. E posterior, portanto, ir alienagdo da 2"

rd e ao contrato que se pretende anular. Na hip6tese de haver-se por

transferida a Varig do Mexico S/A quando da alienagdo da 2u 16, que

ocorrera mais de um ano antes daquela data, essa operagdo haveria de ser

reconhecida naquele documento. Assim ndo procede, no entanto, a Varig do

M6xico, que trata a 2" rd como mero terceiro interveniente. Em acrdscimo, a

necessidade de se firmar novo contrato para transferir a Varig do Mdxico

S/A d indfcio de que as partes, quando da alienagdo da 2 rd, ndo tinham a

intengSo de transferir tambdm aquela sociedade. Imp6e-se, no caso,

interpretar os contratos conforme seus termos para limitar a compra e venda

das agdes da Varig Logistica S/A d pr6pria sociedade, e nao a outra

sociedade, estranha dquela referida no contrato. Ndo se nega a possibilidade

eventual de revisdo judicial, a fim de aj ustar o acordo privado aos ditames

de ordem publica. Nessa esteira, as r6s pretendem seja reconhecida a

transfer€ncia da Varig do M6xico quando da alienagSo da2u 16, o que, pela

literalidade do contrato, ndo € possivel afirmar, nem sequer presumir. Varig



Logistica SiA e Varig do Mdxico S/A s6o pessoas juridicas distintas e, d
epoca da alienagdo daquela, representavam valiosos ativos da autora. Em
especial quando da recuperagdo judicial, ela tem o dever de diligdncia em
seus neg6cios, a fim de assegurar a continuidade da empresa e a satisfagdo
de seus credores. Dessa feita, n6o hd como se concluir pela inclusdo
implicita da Varig do Mdxico S/A dentre os ativos por ela alienados, quando
da compra e venda com a Aero LB Participagdes SiA. Em seguida, cumpre
analisar a validade do pr6prio neg6cio que transferiu bens e direitos da
Varig do Mdxico SIA d2 16. J6 se fixou a tese de que essa transferCncia n6o
foi mera ratificagSo daquela realizada durante a recuperagdo judicial e com
autorizagSo do juizo e dos credores. Em vista disso, por tratar-se de

alienagio em sede de recuperagdo judicial 6 imperioso verificar a

autorizagSo judicial, que ndo ocorreu. Trata-seo portantoo de nulidade virtual,
que acomete os atos juridicos proibidos pelo ordenamento, mas aos quais ele
ndo atribui consequdncia especifica. Dito isso, 6 cabivel esta agdo de

anulagdo. Ndo se sustenta o argumento de que, decorridos dois anos do
instrumento da transferdncia da Varig do M6xico S/A, a autora n6o mais
poderia pleitear sua anulagdo. Primeiro porque a autorizagd.o judicial 6

requisito de validade do neg6cio, cuja observdncia 6 obrigat6ria. Segundo
porque o maior ou menos lapso temporal entre o neg6cio e a propositura da
aEdo 6 indiferente, desde que realizada no prazo decadencial, que ndo se

esgotou. Ndo se cogita de enriquecimento ilicito, tampouco de ato

contradit6rio. Ademais, a tutela pleiteada 6 de interesse n6o s6 da autora,

como tambdm de seus credores, que nAo anuiram expressamente com a
alienagdo da Varig do M6xico S/A, que, em ultima inst6ncia, 6 garantia de

satisfagdo de seus cr€ditos. Concluida a explanagSo quanto ao mdrito da

agdo principal, passo d reconvengdo. A reconvinte pleiteia, em sintese, a

indenizagdo pelas despesas que teve com a suposta aquisigdo da Varig do
M6xico SiA, com sua adminishagdo e com investimentos nela realizados.

De inicio, ressalto que a exist€ncia de qualquer valor a ser indenizado pela

suposta aquisigdo da Varig do Mdxico S/A, pressupde a realizagdo do
neg,6cio juridico de transfer6ncia daquela sociedade. Ficou assentado que

esse neg6cio ndo ocorreu, porque ndo previsto no instrumento de compra e

venda realizada entre a autora e a lu r€, que alienou a 2o rd daquela para esta.

Aldm disso, argumenta a reconvinte haver necessidade de pericia para

apurar o montante que efetivamente compreenderia a Varig do Mdxico S/A.
Esse pedido somente infirma a tese de que aquela sociedade foi, de fato,
contemplada na compra e venda. Por conta disso, nio hd valor a ser

indenizado. Em sequ€ncia, pretende a indenizagio pelos custos que teve

com sua administragdo e demais investimentos realizados na Varig do

Mdxico S/A. Como verificado nos autos e j6 anteriormente mencionado, a

reconvinte se obrigou perante aquela sociedade a colaborar economicamente

com a manutengSo de seus contratos de trabalho. O acordo representa

verdadeiro auxilio tanto irquela sociedade quanto d autora, que ao encerrar



suas atividades no Mdxico, tomou-se solidariamente respons6vel pelo

tdrmino das relag6es trabalhistas. Ocorre que, a despeito da anulaqdo da
cessSo da Varig do Mdxico S/A, a compra e venda da2u re d v6lida e efrc,az.

Nesse sentido, 6 preciso atentar para seus termos, notadamente quanto ao

compromisso assumido pela reconvinte, pela reconvinda e pela I u rd de

sepEuarem as contas-conjuntas do grupo econ6mico Varig a fim
desenvolverem suas atividades de modo independente entre si. Dessa
obrigagdo decorre, ainda, a celebragEo de novas relag6es juridicas em prol
do interesse individual das sociedades na continuagdo das atividades antes

realizadas pelo grupo. E o caso das operagdes da Varig do M€xico S/A,
abaladas em face da situagdo econ6mica da reconvinda. Conforme
documento apresentado pela Varig do M€xico S/A, a reconvinte declara
possuir interesse na continuagSo das atividades daquela sociedade. Em vista
disso, assume voluntariamente compromissos perante ela. Portanto, ndo h6
que se falar em indenizagSo pelos gastos com a administragEo, tampouco
com investimentos realizados. Por tais fundamentos, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a tutela antecipada e declarar a

nulidade do contrato celebrado entre Viaqdo Adrea Rio Grandense S/A,
Varig Logistica S/A e Volo do Brasil S/A para a cessdo e transferdncia de

bens e direitos relativos A Varig do Mdxico S/A e, em consequ6ncia, JULGO
IMPROCEDENTE A RECONVENQAO. Condeno as rds ao pagamento das

custas processuais e dos honoriirios advooaticios que fixo em 10o% sobre

valor atualizado tanto da ag6o principal como da agdo reconvencional, com

fundamento no art. 85 $ 2" do NCPC. P. I.Em 08jun.l7 publicada sentenga.

Em 06ju1.17 Juntada PetiESo. Na mesma data ato ordinat6rio praticado:

CERTIFICO a tempestividade dos embargos de declaragSo a fls. 712. Na
mesma data Conclusdo ao Juiz. Em 10ju1.17 publicado Sentenga: FIs.

7121723: conhego dos embargos, uma vez que tempestivos. Entretanto,

considerando que as questdes por ele ventiladas ndo dizem respeito d

eventual omiss5o, obscuridade ou contradigflo da sentenga, mas sim
questdes de fundo, apreciiiveis em eventual recurso de apelagdo, deixo de

dar provimento aos mesmos. Fls. 7241727: considerando a prolagdo de

sentenga julgando procedente o pedido, d6-se vista ao MP para se manifestar

sobre o requerimento conjunto formulado pela autora e pela 2u re.Em

28ju1.17 juntada de petigdo. Em 04.ago.17 Juntada de petigdo de nrimero:

201705354637 - Proger Comarca da Capital. Em 1S.ago.17 publicado atos

da serventia: CERTIFICO a tempestividade da apelagSo, bem como

CERTIFICO que as custas foram recolhidas no valor legal. Ao apelado, em

contrarrazdes. Em 25.ago.l7 Juntada da decisdo do ag. de inst. no. 0005711-

88.2017.8.19.000 que negou provimento ao recurso, uma vez que ndo hd

qualquer omissao, obscuridade e/ou contradigdo no V. Aresto embargado,

para justificar a interposigdo dos Embargos Declarat6rios, mas sim um
inconformismo da Embargante com a solugdo dada pelo Colegiado, que

deve ser enfrentada em outra sede, restando, pois, prejudicadas as suas



Exito:

Pr6ximo Passo:

Pasta no

2. SiA Viagiio A6rea Rio-Grandense
M6xico)

sustentag6es. Em 11.set.17 Juntada de petigSo nfmero: 201706466031 -
Proger Comarca da Capital. Em 16.nov.17 Recebidos os autos vindos do
MP. Em l7.nov.17 autos conclusos ao juiz. Em 28.nov.l7 publicado
despacho: FLs. 7241727: considerando o parecer favor6vel do MP ds fls.
914vo, autorizo a alienaEdo das agOes representativas da totalidade do capital
social da Varig de M6xico S/A por pregdo. Oficie-se como requerido.
Considerando que a lu 16 ofereceu recurso tempestivo de apelagdo (fls.
7631788) que foi aorftra-affazoado pela autora (fls. 816/827), havendo,
inclusive, manifestagdo recursal do MP (fls. 915i915v), subam os autos ir 4u

Cdmara Civel do TJRJ, com as nossas homenagens.Em 06.fev.18 Digitagdo
de oficio (conforme determinado no despacho).

Atualizado em27l05l20l9 - Insrid

Possivel

Acompanhar a ExcegSo de Incompet6ncia.

004.03-250

(Varig Excegio de Incompet6ncia

Nfmero:

Orgfio Julgador:

Autor:

Rdu:

Objeto da ag6o:

Valor do crddito:

Principais

andamentos:

0267 448-23.2008.8. 19.0001 (2008.00 1.264608-2)

lu Vara Empresarial da Comarca da Capital

Varig Logistica S/A

S/A Viagdo Adrea Rio-Grandense

Trata-se de excegdo de incompetdncia apresentada pela Varig Logistica.

Em 28.abr.09, o processo foi suspenso em razdo de exceqdo de

incompetdncia (2008.001.264608-2 A) apresentada pela Varig Logistica.
Em 05.mai.10 foi publicada decisSo que indeferiu o pedido de gratuidade de

justiga e determinou o recolhimento de custas da Exceqdo. Em 11.mai.09 a

Varig Logistica interp6s agravo de instrumento 2009.002.17986 que foi
inadmitido em 25.mai.10, tendo transitado em julgado. Em23jul.09 foi
publicado despacho determinando o recolhimento de custas tendo em vista o

ndo provimento do Agravo. Em 28ju1.09 foram recolhidas as custas. Em



11jan.l0 foi publicado despacho "ir excepta"(erro na publicagdo, ter6 que
republicar). Em l6.set.l0 ida ao cart6rio para agllizar republicagdo Em
20.abr.1l publicado despacho "d excepta". Em 04.mai.ll protocolada
resposta a Excegao. Em 07jun.10 publicado despacho ao Administrador
Judicial e ao MP. Em 28jun.11 remessa ao AJ. Em 29.ago.ll juntada de
petigeo. Em 03.out.12 processos suspenso. Em 30.nov.12 revogagdo da
suspensdo e autos remetidos ir conclusSo. Em 07.fev.l3 autos remetidos d"

conclusdo. Em 22ju1.13 aguardando conclusAo. Em 30.set.13 autos
continuam aguardando conclusSo. Em 29.nov.13 aguardando conclusdo. Em
23.maio.l4 em conclusdo. Em 28.maio.14 publicada decisdo que rejeitou a
excegdo de incompetdncia. Em 25jri.14 autos apensados. Em 26.set.l4
certificado o trdnsito em julgado. Em 27.nov.14, encerramento de
secundiirio ou incidental. Em 3 1 .out. 17 Remessa dos autos ao MP.

Atualizado em27/0512019 - Insrid



S/A Viagio A6rea Rio-Grandense Obrigaqio de X'azer

Nfmero:

6rgdo Julgador:

Autor:

R€u:

Objeto da agdo:

Valor do cr6dito:

Principais

andamentos:

0137085-4s.2008.8.19.0001 (2008.00 l. I 34808-7)

lu Vara Empresarial da Comarca da Capital

S/A Viagdo A6rea Rio-Grandense

Varig Log

Obrigagdo de Fazer consubstanciada em determinar que a Varig Log pague

a quantia de R$ 37.835 milhdes decorrente da alienagdo judicial do controle
da pr6pria Varigl-og, do qual consta a obrigagdo de encerramento de contas

entre Recuperandas e Variglog (cliiusula 6.6), sendo certo que apuragdo de

saldo credor em favor das Recuperandas seriam parte do prego da alienagdo.

Ap6s alienagdo, Variglog reconheceu, em seu balango de 3111212005, tal
valor como devidos As Recuperandas.

R$ 37.835 milhdes

Em 16/05/2008, ajuizada execugdo da obrigagSo de pagar R$ 37.835

milh6es contra Varig Log. Titulo executivo judicial: contrato, de

09/1112005, decorrente da alienagSo judicial do controle da pr6pria

Varigl-og, do qual consta a obrigagdo de encerramento de contas entre

Recuperandas e Variglog (cl6usula 6.6), sendo cefio que apuragSo de saldo

credor em favor das Recuperandas seriam parte do prego da alienaqSo. Ap6s
alienagdo, Variglog reconheceu, em seu balango de 3111212005, tal valor
como devidos ds Recuperandas. Em 27/08/2008, proferida decisdo

rejeitando impugnagdo d execugdo oposta pela Varig Log. Em 1210912008,

proferida decisdo acolhendo embargos de declaragdo das exeqtientes para

estabelecer honoriirios de l0% do valor da execugdo. Contra estas decisdes,

Variglog interp6s agravo de instrumento, que, em 0l/10/2008 suspendeu

liminarmente efrcficia das decisdes. Mas, em sessdo de 0510512009, negado

provimento ao Agravo. Em 03/0412009, determinada suspensdo do processo,

em razdo do deferimento do processamento da recuperagSo judicial da

Variglog. Em 19105/2009, solicitado ao Juizo da recuperagdo da Variglog
que reserve valores correspondentes aos crdditos exeqiiendos atualizados at6

a data do deferimento do processamento de tal recuperagdo . Em 2110512009,

foi publicado do ac6rddo que manteve a decisdo de lu inst6ncia, a qual

determinou o prosseguimento da execugSo dos R$ 37,835 milhdes, mais

l\Vo de honoriirios em favor dos advogados das exeqtientes.Em25106/2009,
foi publicada a decisSo monocr6tica que rejeitou os embargos de declaragSo

opostos pela Variglog contra o v. ac6rdAo supracitado. Em25/0812009, foi



publicada a decisSo da 3" Vice-Presid€ncia do TJ/RI que indeferiu o
processamento do Recurso Especial interposto pela Variglog. Em
05/10/2009, o Agravo de Instrumento em Recurso Especial interposto pela
Variglog pennanece aguardando digitalizagdo para remessa ao Superior
Tribunal de Justiga. As ag6es da Gol, bloqueadas nos autos da cautelar de

arresto, ndo foram objeto de conversdo em penhora e foram transferidas ii
ordem do MM. Juizo da lu Vara de Faldncias e Recuperagdo Judicial da
Comarca de Sdo Paulo/SP, onde tramita o processo de recuperagdo judicial
da Variglog. Em 09.set.10 juntada de petig6o. Em 13.abr.ll petigdo

requerendo certiddo de inteiro teor. Em 14.abr.11 retirada certiddo e enviada
para Dra. Bianca. Em 04.ago.11 houve juntada de petig6o. Em 01.mar.16,
publicado ato ordinat6rio: As partes para dar andamento ao feito.

Atualizado em28/05/2019 - Insrid

12.1- Agravo em RESP 1260284 (STJ): interposto contra a decisho que

indeferiu o processamento do recurso especial. Em 14.fev.10 foi negado

provimento ao recurso. Em 02.mar.10 foi interposto agravo intemo. Em

sessao de julgamento realizada em 15.06.2010, a Turma, por unanimidade,

negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator. E,ssa

decisSo transitou em julgado em 19.08.2010 e os autos baixaram ir vara de

origem. (BAIXADO)

112 dgrgve.d*-In-p-.t-r*s!eqto 2008.-0,9?,1197--4" (varig Logistica): A varig
Logistica interp6s agravo de instrumento visando refomar a decisSo rejeitou
excegAo de incompetdncia incidental ir execugdo da obrigagSo de pagar

quantia certa 2008.001.134808-7. Em 05.fev.09 foi negado provimento ao

recurso. Os embargos de declaragSo foram rejeitados em 23.mar.09. O

agravo intemo foi improvido em 21.mai.09, tendo sido interposto Recurso

Especial 2009.135.12842 que em 05.nov.09 foi inadmitido. Interposto

Agravo de Instrumento em RESP 1271373, que se encontra concluso ao

relator desde 14.abr.10. Em 17.set.10 foi negado provimento ao agravo de

instrumento em RESP. Em28.09.2010 a decisSo transitou em julgado e os

autos baixaram d vara de origem (BAIXADO).

Atualizado em2810512019 - Inerid

(STJ): Em 17.set.10, publicada decisdo:

"Bem de ver que pretensao de rever a conclusAo da Corte de estadual que



afirmou a existCncia de titulo executivo judicial, ndo hii como ser acolhida
em sede de recurso especial, conforme 6bice previsto na Sirmula n. 7/STJ".
Em 28.set.10, decisSo transitada em julgado. Nessa mesma data, o processo
foi encaminhado d seg6o de Baixa para baixa definitiva ao TJ/RI. em
30.set.10, processo baixado ao TJ/RJ.30/09/201016:08 Processo baixado
ao(n) TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO DE JANEIRO - Guia no
29806

Atualizado em2810512019 - Insrid
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lu instdncia:

l. 0012782-70.2000.4.02.5101 (Contribuigio ao fundo aeroviirio Rio Sul)

00 r27 82-7 0.2000. 4.02. 5 1 0 I (2 0 0 0. 5 I . 0 I . 0 127 82- t)

26u Yara Federal do Rio de Janeiro

zuO - SUL SERVICOS AEREOS REGIONAIS S.A.-MASSA FALIDA

FAZENDA NACIONAL E OUTRO

DEBITO FIS CAL,TMULTAS/JUROS

R$ 10.000,00

Processo distribuido em 30.maio.2000. Em 05jun.2000 autos conclusos para

despacho. Em 27 jw.2000 intimaglo de despacho: 1. A jurisprud6ncia do

Superior Tribunal de Justiga, como se sabe, pacificou- se no sentido de que "a

compensagdo de cr6ditos tributarios nio pode ser deferida por medida

liminar", consoante o enunciado 212 da srimula de sua jurisprudOncia

predominante, sendo certo que nos precedentes que lhe deram origem

encontra- se esse entendimento em relagdo a mandados de seguranga, aqdes

cautelares e antecipag6es de tutela, forte em que "a compensagEo produz

efeitos definitivos, sendo incompativel com provimento liminar. Nesses

temos, indefiro a antecipagdo de tutela pleiteada. 2. Cite- se. Na mesma data,

Remessa, CargaPara Autor por motivo de Recurso. Em 07ju1.2000 juntamos

petigdo informando a interposigdo de Agravo de Instrumento contra a decisdo

supra. Outrossim, tendo em vista que o juizo apenas analisou e indeferiu o

pedido de compensagdo, requerque, utilizando a prerrogativa do juizo de

retratagSo, seja analisado e deferido o pleito relativo d suspensdo imediata da

exigibilidade da contribuigdo destinada ao Fundo Aeroviririo, que e

evidentemente inconstitucional, conforme demonstrado na petigdo inicial e

nas razdes de agravo. Em 12ju1.2000 autos conclusos para despacho. Em

17.ago.2000 intimagdo do despacho: Fls. 118. Noticiada a interposigSo de

agravo, para os fins do art. 526 do CPC, mantenho a decisdo agravada pelos

seu pr6prios fimdamentos. Em 18.ago.2000 Remessa IntemaparaExpedir

Mandado-26^ Vara Federal do Rio de Janeiro. Em 21.a9o.2000 Remessa

Intema-26u Vara Federal do Rio de Janeiro. Em 18.set.2000 juntada de

resposta pelo Rdu. Em 03.out.2000 juntada de oficio pelo TRF 2 "Comunico a

Vossa Excel€ncia que nos autos do Agravo n" 2000.02.01.043542-2,

interposto por Rio Sul de decisdo proferida nos autos da agdo ordindria,

Orgdo Julgador:

Autor:

R€u:

Objeto da agSo:

Valor da causa:

Andamento

completo:



concedi a tutela, nos tefinos do despacho cuja c6pia segue anexa.". em

04.out.2000 autos conclusos para despacho. Em 13.out.2000 intimagdo de

despacho: Fls. 135i137: noticiada a atribuigdo de efeito suspensivo ativo em

decisdo proferida nos autos do agravo de instrumento interposto pela autora

perante o Egrdgio Tribunal Federal da 2u regido conta a decisdo de fls. 108

deste juizo, intimem- se os r€us para cumprimento do "decisum". Em

07.nov.2000 juntada de contestagdo do INSS. Em 12jan.01 juntada da decisdo

proferida nos autos do agravo que deu provimento aos embargos de

declaragdo opostos por Rio Sul. Em 24jan.01 autos conclusos para despacho.

Em 30jan.01 intimagdo do despacho: Fts. 1721173 - noticiada a decisSo,

dando provimento aos embargos declarat6rios, proferida nos autos do agravo

de instrumento interposto pela parte autora, intimem- se os rdus para cidncia e

cumprimento do "decisum". Em 12.fev.01 juntada de mandado de intimagdo.

Em 2l.fev.01 juntamos petigdo. Em22.fev.07 intimagdo de despacho. Fls. 1-

80/l-85: Pretende o autor seja determinado d Re que expeqa CND em seu

favor, em atengao d ordem judicial proferida pelo Eminente Relator no

Agravo de Instrumento n. 2000.02.01-043542-2, que concedeu efeito

suspensivo ativo ao recurso para que possa promover a compensagdo

administrativa dos valores recolhidos a titulo de Contribuig6es para o Fundo

aeroviiirio com outras contribuigdes devidas ir Previd6ncia Social". Afirma

que o INSS recusa-se a autoizar a compensagdo dos aludidos cr6ditos com

ddbitos a vencer recorrentes de parcelamento tributiirio- Trata-se, pois, no

caso, de precisar os contomos da decisdo em tela. Com efeito, muito embora

seja da esfera do Juizo de Primeiro Grau assegurar o cumprimento da- decisdo

do Tribunal em sede de agravo, ndo hd como interpreta- la para o fim de

determinar d Rd que pratique ato nao expressamente contido naquela ordem

judicial. Principalmente quando, como ocorre na presente hip6tese, a questao

relativa ao parcelamento de ddbitos ndo foi examinada pelo Tribunal e, ainda,

em razdo de que o recurso continua pendente de julgamento, o que viabiliza

que a questEo seja levada ao pr6prio 6195o prolator. Por fim, ndo h6' de

qualquer sorte, como determinar a expediqdo de CND, porquanto n5o integra

o pedido inicial. Em 02.mar.0l juntamos petigdo informando que o relator

proferiu a decisdo determinando a expedigdo, pelo 2o r6u, da certidao negativa



de debito em favor da autora. Esclarecendo ainda que o INSS tomou

conhecimento do conterido dessa decisSo por meio de oficio que foi

devidamente recebido por ele. Em 24.out.0l intimagdo do despacho: Diga a

parte Autora sobre as contestagdes. Em 15jan.01 juntamos rdplica. Em

0l.fev.0l autos conclusos para sentenga. Em 26.fev.01 intimagdo da sentenga:

Chamo o feito ir ordem e converto o julgamento em dilig€ncia. Considerando

o protesto pela produgSo de viirias espdcies de prova, baixo o feito para que as

partes, dentro em l0 (dez) dias sucessivos, a comegar ela Autora,

posteriormente o INSS e, por fim, a Unido, especifiquem, justificadamente, as

provas que efetivamente produzirSo. Ap6s, voltem os autos conclusos para

sentenga. Em 21.mar.02 juntada de petigdo pelo INSS. Em 25.mar.02

juntamos pedgeo informando a juntada de substabelecimento. Em 05.abr.02

juntamos petigdo. Em l7.set.03 intimagSo da sentenga que julgou

improcedente o pedido. Em 07.out.03 juntada: opusemos embargos de

declaragdo em relagSo a sentenga. Em 14.out.03 intimagSo da sentenga que

negou provimento aos embargos. Em I l.nov.O3 juntada: interpusemos

apelagdo contra a sentenga em 07/7112003. Em 05.de2.03 ato ordinat6rio:

CertidSo: certifico e dou fd que, nesta data, remeti o oficio 1100/2003, via

malote. O referido 6 verdade e dou fe. Do que para constar lavro este termo.

Em 09.de2.03 Fls. 330- A SEADI para providenciar o Termo de autuagflo.

Ap6s, conclusos. Em 17.dez.03 Remessados autos A SEADI em cumprimento

ao determinado ds fls. 334. Em l5jan.04 despacho: "1- Recebo a apelagdo de

fls. 317/329 no duplo efeito. 2- abra- se vista A parte apelada para

oferecimento das contra- raz6es, na quinzena legal (art. 508 do CPC). Em

27.fev.04 juntada de resposta ao recurso de apelagSo pelo INSS. Em 14jun.04

juntada de contra- razdes pela Unido federall fazenda nacional. Em 08.out.09

juntada de Recurso extraordiniirio n' 1396512009 pela UniSo (Fazenda

Nacional). Em 27.nov.18 intimagSo de informagdo da secretaria. em I l.fev.18

juntada de petigdo pela Uni6o informando ciOncia da decis6o. N amesma data

juntada de petigSo de PRF-2 representando o INSS, requerendo a esse MM.

Juizo que chame o feito a ordem e determine a intimagSo da Uni6o, atravds da

PFN da 2'Regi6o, com a devolugSo integral do respectivo prazo processual.

Por oportuno ainda requer seja determinada a retificagdo da autuagdo do



processo, a fim de substituir o INSS pela Unido. Em l8.fev.19 juntamos

petigdo.



I 
u instdncia:

1. 0009651-2 4.1999.4.02.5101 (Contribuigso ao fundo aerovidrioVarig)

000965 1-24. 1 999.4.02.stlt (99.0009651-7)

28u Yaru Federal do Rio de Janeiro

VARIG S.A. _ VIAQAO AEREA RIO-GRANDENSE

FAZENDA NACIONAL E OUTRO

CONTRIBUIQAO SOCIAL

R$ 10.000,00

Processo distribuido em 13.abr.99. Em l8.out. 99 juntada de contestagdo do

INSS e contestagao da Unido Federal. Em 02.de2.99 juntada de Rdplica pela

Varig. Em O5.dez.Olprolatada sentenga que julgou procedente o pedido.Em

l9.mar.02 interposto Recurso de Apelagdo pela Varig. Em29.abr.}2juntada

de contrarrazdes pelo INSS. Em 14.out.02 juntada de contrarrazOes pela

Unido (Fazenda Nacional). Em 25ju1.03 juntada de parecer do Ministdrio

Priblico opinando pelo provimento do recurso. Em 11jun.08 publicado o

ac6rd6o dando provimento ao recurso. Em 16jun.08 opusemos embargos de

declaragdo. Em 27jun.08 opostos embargos infringentes pela Unido. Na

mesma dat4 apresentada impugnagdo aos embargos de declaragdo com efeitos

infringentes pela Unido. Em 20.ago.08 publicado ac6rddo que negou

provimento aos embargos de declaragdo . Em22.dez.09 publicado ac6rdSo que

deu provimento aos embargos infringentes. Em 07jan.10 opusemos embargos

de declaragdo contra o v. ac6rdSo que julgou os embargos infringentes da

unido. Em 25.maio.10 publicado ac6rddo que negou provimento aos embargos

de declaragdo em embargos infringentes. Em 04jun.l0 interpusemos Recurso

Especial. Em 10jun.l0 interpusemos Recurso Extraordiniirio. Em 03jun.11

juntada de contrarrazdes ao RESP pela Unido. Em l3.dez.13 publicada

decisSo de admissibilidade do RESP e do Recurso Extraordindrio. Em

24.fev.l4 Recebidos os autos eletronicamente no(a) SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIQA do TRF2 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2^

REGIAO. Em 06.mar.14 Distribuido por sorteio d Ministra ASSUSETE

MAGALHAES - SEGUNDA TURMA. Na mesma data, autos conclusos para

decis6o. Em l5.abr.14 SuspensSo por AGUARDA DECISAO DE

INSTANCIA SUPERIOR. Em l3jun.l9 Suspensdo por AGUARDA

DECISAO DE INSTANCIA SUPERIOR. Na mesma data, remesa para

Orgdo Julgador:

Autor:

R6u:

Objeto da agdo:

Valor da causa:

Principais

andamentos:


