
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.868.182 - BA (2019/0187968-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 
RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS : RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA  - BA014422 

 MARCO DELUIGGI  - SP220938 
ADVOGADOS : MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO  - BA017595 

 RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES  - BA018323 
ADVOGADOS : DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA  - DF029843 

 PEDRO HENRIQUE SILI VILHENA VIEIRA  - RJ166578 
 GUILHERME GUIDI LEITE  - SP328861 

ADVOGADOS : ISABELA DE OLIVEIRA ALVES  - DF046172 
 BIANCA ROLDAN MUSSOLINO  - SP384726 
 LORENA LOSCHER ROCHA  - SP409213 
 ANTONIO VITOR OLIVEIRA BORGES  - BA044788 

RECORRIDO : BRUNE VEICULOS LTDA  
ADVOGADOS : FABIO CANDIDO PEREIRA  - SP164691 

 SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO  - BA019872 
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE 
DISCUTE A VALIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO 
COMERCIAL. VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTORA DA AÇÃO EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIS ATTRACTIVA 
DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. 
PRECEDENTES.
1. Exceção de incompetência apresentada em 25/7/2014. Recurso especial 
interposto em 9/5/2018 e concluso ao Gabinete em 4/11/2019.
2. O propósito recursal é definir o juízo competente para julgamento de ação – 
movida por sociedade empresária em recuperação judicial – que tem como objeto 
questões concernentes a contrato de concessão de venda de veículos automotores.
3. A Lei 11.101/05 dispõe, em seu art. 6º, §§ 1º e 3º, que o deferimento do 
processamento da recuperação judicial tem como efeito, sobre as ações ajuizadas 
em face do devedor, a suspensão de seus processamentos nos juízos onde estejam 
tramitando, inclusive aquelas que envolvam discussão sobre o pagamento de 
quantias ilíquidas. Nesses casos, o juízo competente poderá determinar a reserva 
das importâncias que estimar devidas no processo de soerguimento, sendo o 
respetivo crédito incluído na classe própria quando reconhecida a liquidez do 
direito.
4. Por outro lado, o julgamento de ações em que a recuperanda figure como autora 
ou litisconsorte ativa não compete ao juízo onde tramita a ação de soerguimento. 
Precedente da Terceira Turma.
5. Ainda que assim não fosse, a formação de um juízo universal e indivisível, dotado 
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de competência para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios 
do devedor, somente foi prevista na LFRE para as hipóteses de falência (art. 76), 
não havendo regra semelhante incidindo sobre os casos que envolvam processos 
de recuperação judicial.
6. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera desigualdade 
de porte econômico entre a montadora de veículos e a respectiva concessionária 
não é capaz de caracterizar hipossuficiência econômica e ensejar o afastamento do 
dispositivo contratual de eleição de foro.
7. Em contratos dessa espécie, a decretação da invalidade da cláusula de eleição de 
foro somente tem cabimento se ficar suficientemente comprovada a abusividade, o 
que se caracterizaria na hipótese de sua observância resultar em evidente 
inviabilidade ou em dificuldade excessiva de acesso ao Judiciário, circunstâncias não 
verificadas no particular.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial 
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso 
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram 
com a Sra. Ministra Relatora.

Dr(a). DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA, pela parte RECORRENTE: RENAULT 
DO BRASIL S/A

Dr(a). FABIO CANDIDO PEREIRA, pela parte RECORRIDA: BRUNE VEICULOS 
LTDA 

 
 Brasília (DF), 26 de maio de 2020(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.868.182 - BA (2019/0187968-9)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 
RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS : RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA  - BA014422 
   MARCO DELUIGGI  - SP220938 
ADVOGADOS : MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO  - BA017595 
   RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES  - BA018323 
ADVOGADOS : DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA  - DF029843 
   PEDRO HENRIQUE SILI VILHENA VIEIRA  - RJ166578 
   GUILHERME GUIDI LEITE  - SP328861 
ADVOGADOS : ISABELA DE OLIVEIRA ALVES  - DF046172 
   BIANCA ROLDAN MUSSOLINO  - SP384726 
   LORENA LOSCHER ROCHA  - SP409213 
   ANTONIO VITOR OLIVEIRA BORGES  - BA044788 
RECORRIDO : BRUNE VEICULOS LTDA  
ADVOGADOS : FABIO CANDIDO PEREIRA  - SP164691 
   SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO  - BA019872 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

Cuida-se de recurso especial interposto por RENAULT DO BRASIL 

COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRA, com fundamento nas alíneas “a” e 

“c” do permissivo constitucional.

Ação: exceção de incompetência, apresentada pelas recorrentes nos 

autos de ação cautelar ajuizada por BRUNE VEÍCULOS LTDA. 

Sentença: rejeitou o incidente e manteve, por consequência, a 

competência do juízo onde se processa a recuperação judicial da recorrida para 

processar e julgar demanda em que se discute cláusulas de contrato de concessão 

de venda de veículos automotores.

Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto 

pelas recorrentes, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
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COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA APRECIAR A CAUSA. AFASTAMENTO 
DO FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na omissão da Lei de Falências no que tange à submissão ao 
juízo universal das ações que versem sobre recuperação judicial, a regra de 
competência deve ser aplicada por interpretação sistemática, com fulcro no art. 
47 da Lei n°. 11.101/2005 e no art. 170 da Constituição Federal.

2. Apesar de não se discutir no feito a prática de atos de 
constrição patrimonial, mas sim a rescisão do contrato de concessão de venda 
de veículos automotores celebrado entre as partes, eventual decisão que resolva 
a avença poderá impactar diretamente no patrimônio da recorrida, ante a 
probabilidade de serem deixadas pendências oriundas do término da relação 
contratual, o que afeta, consequentemente, o plano de recuperação da 
empresa.

3. Ademais, cresce o entendimento da jurisprudência de que é 
permitido ao magistrado, inclusive de ofício, reconhecer a ineficácia da cláusula 
de eleição de foro quando perceber a sua abusividade.

4. Agravo de instrumento improvido para manter a decisão que 
rejeitou a exceção de incompetência.

(e-STJ fl. 547)

Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram 

rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e 

alega violação dos arts. 100 e 111 do CPC/73 (53 e 63 do CPC/15), 78 do CC e 6º, 

§§ 1º, 6º, e 8º da Lei 11.101/05. Sustenta que o juízo da recuperação judicial não 

possui competência atrativa para julgar as ações movidas pela própria 

recuperanda. Entende que deve ser respeitada a cláusula de eleição de foro 

prevista contratualmente. Ainda que se entenda que não deva prevalecer o foro 

eleito pelas próprias partes, o processo deve ser remetido ao juízo onde as rés 

possuem sua sede, conforme disposto na lei adjetiva. Afirma, também, que o STJ 

reconhece que, em contratos de concessão de venda de veículos automotores, a 

cláusula de eleição de foro deve prevalecer, salvo demonstração cabal de sua 

abusividade, circunstância não existente no particular.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.868.182 - BA (2019/0187968-9)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 
RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS : RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA  - BA014422 
   MARCO DELUIGGI  - SP220938 
ADVOGADOS : MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO  - BA017595 
   RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES  - BA018323 
ADVOGADOS : DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA  - DF029843 
   PEDRO HENRIQUE SILI VILHENA VIEIRA  - RJ166578 
   GUILHERME GUIDI LEITE  - SP328861 
ADVOGADOS : ISABELA DE OLIVEIRA ALVES  - DF046172 
   BIANCA ROLDAN MUSSOLINO  - SP384726 
   LORENA LOSCHER ROCHA  - SP409213 
   ANTONIO VITOR OLIVEIRA BORGES  - BA044788 
RECORRIDO : BRUNE VEICULOS LTDA  
ADVOGADOS : FABIO CANDIDO PEREIRA  - SP164691 
   SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO  - BA019872 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE 
DISCUTE A VALIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO 
COMERCIAL. VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTORA DA AÇÃO EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIS ATTRACTIVA 
DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. 
PRECEDENTES.
1. Exceção de incompetência apresentada em 25/7/2014. Recurso especial 
interposto em 9/5/2018 e concluso ao Gabinete em 4/11/2019.
2. O propósito recursal é definir o juízo competente para julgamento de ação – 
movida por sociedade empresária em recuperação judicial – que tem como objeto 
questões concernentes a contrato de concessão de venda de veículos automotores.
3. A Lei 11.101/05 dispõe, em seu art. 6º, §§ 1º e 3º, que o deferimento do 
processamento da recuperação judicial tem como efeito, sobre as ações ajuizadas 
em face do devedor, a suspensão de seus processamentos nos juízos onde estejam 
tramitando, inclusive aquelas que envolvam discussão sobre o pagamento de 
quantias ilíquidas. Nesses casos, o juízo competente poderá determinar a reserva 
das importâncias que estimar devidas no processo de soerguimento, sendo o 
respetivo crédito incluído na classe própria quando reconhecida a liquidez do 
direito.
4. Por outro lado, o julgamento de ações em que a recuperanda figure como autora 
ou litisconsorte ativa não compete ao juízo onde tramita a ação de soerguimento. 
Precedente da Terceira Turma.
5. Ainda que assim não fosse, a formação de um juízo universal e indivisível, dotado 
de competência para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios 
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do devedor, somente foi prevista na LFRE para as hipóteses de falência (art. 76), 
não havendo regra semelhante incidindo sobre os casos que envolvam processos 
de recuperação judicial.
6. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera desigualdade 
de porte econômico entre a montadora de veículos e a respectiva concessionária 
não é capaz de caracterizar hipossuficiência econômica e ensejar o afastamento do 
dispositivo contratual de eleição de foro.
7. Em contratos dessa espécie, a decretação da invalidade da cláusula de eleição de 
foro somente tem cabimento se ficar suficientemente comprovada a abusividade, o 
que se caracterizaria na hipótese de sua observância resultar em evidente 
inviabilidade ou em dificuldade excessiva de acesso ao Judiciário, circunstâncias não 
verificadas no particular.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.868.182 - BA (2019/0187968-9)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 
RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS : RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA  - BA014422 
   MARCO DELUIGGI  - SP220938 
ADVOGADOS : MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO  - BA017595 
   RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES  - BA018323 
ADVOGADOS : DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA  - DF029843 
   PEDRO HENRIQUE SILI VILHENA VIEIRA  - RJ166578 
   GUILHERME GUIDI LEITE  - SP328861 
ADVOGADOS : ISABELA DE OLIVEIRA ALVES  - DF046172 
   BIANCA ROLDAN MUSSOLINO  - SP384726 
   LORENA LOSCHER ROCHA  - SP409213 
   ANTONIO VITOR OLIVEIRA BORGES  - BA044788 
RECORRIDO : BRUNE VEICULOS LTDA  
ADVOGADOS : FABIO CANDIDO PEREIRA  - SP164691 
   SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO  - BA019872 

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

O propósito recursal é definir o juízo competente para julgamento de 

ação – movida por sociedade empresária em recuperação judicial – que tem como 

objeto questões concernentes a contrato de concessão de venda de veículos 

automotores.

I. ANTECEDENTES FÁTICOS E PROCESSUAIS

1. A recorrida, na condição de distribuidora (concessionária) de 

veículos automotores produzidos pelas recorrentes (concedentes), ajuizou contra 

estas ação cautelar visando garantir o resultado útil de demanda que tem como 

objeto o restabelecimento do vínculo contratual, rompido unilateralmente pela 

parte adversa.  

2. Pleiteou, na inicial, a distribuição da demanda por dependência à 
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ação de recuperação judicial por ela movida, o que motivou a apresentação da 

presente exceção de incompetência pelas recorrentes.

3. O juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou o incidente, ao 

argumento de que o processo de recuperação judicial exerce vis attractiva sobre 

qualquer ação que possa repercutir no cumprimento do plano de soerguimento da 

devedora.

4. O Tribunal de origem, por maioria de votos, houve por bem manter 

esse entendimento, acrescentando que a concessionária, por possuir menor porte 

econômico que as concedentes, não pode ser submetida à observância da cláusula 

de eleição de foro entabulada no contrato por elas firmado. 

5. Nas razões do especial, as recorrentes argumentam, em síntese, 

que o juízo onde se processa a recuperação judicial não possui força atrativa sobre 

toda e qualquer ação ajuizada contra a devedora, sendo competente, apenas, para 

dirimir litígios relacionados a medidas constritivas sobre seu acervo patrimonial. 

Pugnam, ao final, pela fixação da competência do juízo escolhido livremente pelas 

partes no contrato de concessão; subsidiariamente, requerem a remessa do 

processo ao juízo onde elas, rés, possuem suas sedes.

II. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

6. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que é do juízo em que se processa a recuperação judicial a competência para 

promover atos de execução (constritivos ou expropriatórios) sobre o 

patrimônio da sociedade empresária devedora, ainda que se trate de execuções 

fiscais ou trabalhistas, a fim de evitar, à luz do princípio da preservação da empresa 

(insculpido no art. 47 da Lei 11.101/05), que tais medidas afetem o cumprimento 

do plano de soerguimento. Nesse sentido, a título ilustrativo, confira-se o seguinte 
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julgado desta Turma: REsp 1.598.130/RJ, Terceira Turma, DJe 14/3/2017.

7. A particularidade da hipótese dos autos reside no fato de não se 

estar discutindo qual o juízo competente para a prática de atos executivos sobre o 

acervo dos bens titularizados pela recuperanda, mas sim a que juízo compete o 

processamento e o julgamento de ação cuja pretensão é a manutenção da 

vigência do contrato de concessão comercial firmado entre as litigantes.

8. A Lei 11.101/05 dispõe, em seu art. 6º, §§ 1º e 3º, que o 

deferimento do processamento da recuperação judicial tem como efeito, sobre as 

ações ajuizadas em face do devedor – ou seja, sobre as ações em que a 

recuperanda figura como ré –, a suspensão de seus processamentos nos juízos 

onde estejam tramitando, inclusive aquelas que envolvam discussão sobre o 

pagamento de quantias ilíquidas. Nesses casos, o juízo competente poderá 

determinar a reserva das importâncias que estimar devidas no processo de 

soerguimento, sendo o respetivo crédito incluído na classe própria quando 

reconhecida a liquidez do direito.

9. A única hipótese de prevenção do juízo recuperacional constante na 

referida lei se dá em relação a “qualquer outro pedido de recuperação judicial ou 

de falência, relativo ao mesmo devedor” (art. 6º, § 8º).

10. A análise da Lei 11.101/05 revela, ademais, que a formação de um 

juízo universal e indivisível, dotado de competência para conhecer de “todas as 

ações sobre bens, interesses e negócios” do devedor, somente foi prevista para as 

hipóteses de falência (art. 76), não havendo regra semelhante incidindo sobre 

os casos que envolvam processos de recuperação judicial.

11. A doutrina bem esclarece essa questão:

Finalmente, quanto à competência, anote-se que não há o juízo 
universal da recuperação; esta universalidade apenas ocorre para o 
juízo da falência, conforme previsto especificamente no art. 7 6. No 
entanto, mesmo ausente qualquer disposição de direito positivo atribuindo 
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universalidade ao juízo da recuperação, a jurisprudência já pacificada consagrou o 
entendimento de que há um certo tipo de universalidade, para evitar que ações em 
andamento em outros juízos possam vir a causar óbices ao bom andamento da 
recuperação. Poder-se-ia dizer que o entendimento caminha no sentido de 
outorgar uma “universalidade mitigada” ao juízo da recuperação, 
quando se trata de preservação dos bens e valores necessários ao êxito 
da recuperação. (Manoel Justino Bezerra Filho. Lei de recuperação de empresas e 
falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo. Revista dos Tribunais, 
2018, edição eletrônica, comentário ao art. 3º)

12. Vale notar que, mesmo em situações bastante sensíveis, como nas 

hipóteses de reclamatórias trabalhistas, de afetações indevidas de bens de 

terceiros, de ações de despejo e de consumo (v.g.), o STJ vem entendendo que não 

se pode cogitar da existência de força atrativa do juízo recuperacional para 

julgamento de tais demandas, devendo apenas ser a ele submetidos atos de 

penhora e de expropriação eventualmente incidentes sobre bens da 

recuperanda. Nesse sentido: CC 112.799/DF, Segunda Seção, DJe 22/3/2011; AgInt 

no CC 157.947/MT, Segunda Seção, DJe 13/8/2018; CC 148.803/RJ, Segunda 

Seção, DJe 2/5/2017; REsp 1.598.130/RJ, Terceira Turma, DJe 14/3/2017.  

13. De se lembrar, outrossim, que, no particular, a recuperanda figura 

como autora da presente ação (a qual, vale lembrar, ostenta natureza 

acautelatória), de modo que sequer poderia ser aventada, por mera inferência de 

lógica processual, a prática de atos executórios sobre seu patrimônio.

14. Importa sublinhar, quanto ao ponto, que esta Terceira Turma já 

decidiu que nas ações em que a recuperanda figura como autora ou litisconsorte 

ativa, seu julgamento não compete ao juízo onde tramita a ação de soerguimento 

(REsp 1.766.412/RJ, DJe 15/2/2019).

15. Portanto, seja porque a presente ação não foi movida em face da 

recorrida, mas sim por ela; seja porque, ainda que figurasse no polo passivo, o 

juízo da recuperação não possui força atrativa para dela conhecer e julgar, não 
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pode subsistir o entendimento constante do acórdão recorrido. 

III. DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO PARA VENDA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES E DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO

16. Revelou-se incontroverso nos autos que as partes da relação 

contratual subjacente à demanda firmaram cláusula de eleição de foro, escolhendo 

a comarca de São Paulo para resolução de eventuais litígios relativas à avença.

17. O acórdão recorrido, por seu turno, afastou os efeitos dessa 

pactuação, ao argumento de que “é plausível o entendimento de que uma das 

partes do contrato (Renault) guarda uma relação de hipersuficiência econômica 

em relação à outra (Brune), sendo possível submeter a discussão até mesmo às 

normas que regem as relações de consumo, ainda que se trate de uma avença 

comercial [...]” (e-STJ fl. 1105).

18. Ocorre que este Tribunal Superior possui entendimento 

consolidado no sentido de que a mera desigualdade de porte econômico entre a 

montadora de veículos e a respectiva concessionária não é capaz de caracterizar a 

hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual 

de eleição de foro. Eventual invalidade somente ocorrerá se for cabalmente 

comprovada a abusividade da cláusula, cuja manutenção possa resultar em 

inviabilidade ou em dificuldade excessiva de acesso ao Judiciário. Nesse sentido: 

REsp 890.417/DF, Terceira Turma, DJe 22/8/2008; e AgRg no REsp 665.225/AL, 

Quarta Turma, DJe 4/8/2011.

19. Diante disso, haja vista que o único elemento que serviu de 

fundamento ao Tribunal de origem para o reconhecimento da abusividade da 

cláusula de eleição de foro foi a diferença de porte econômico entre as sociedades 

empresárias litigantes – em contrariedade ao entendimento do firmado pelo STJ – 
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deve ser mantida a validade da disposição contratual em questão. 

IV. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para 

fixar a competência do juízo previsto na cláusula de eleição de foro.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2019/0187968-9 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.868.182 / BA

Números Origem:  00073362120158050000  03265765120148050001  05301491620148050001  
73362120158050000

PAUTA: 26/05/2020 JULGADO: 26/05/2020

Relatora

Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretário
Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 
RECORRENTE : RENAULT DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS : RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA  - BA014422 

 MARCO DELUIGGI  - SP220938 
ADVOGADOS : MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO  - BA017595 

 RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES  - BA018323 
ADVOGADOS : DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA  - DF029843 

 PEDRO HENRIQUE SILI VILHENA VIEIRA  - RJ166578 
 GUILHERME GUIDI LEITE  - SP328861 

ADVOGADOS : ISABELA DE OLIVEIRA ALVES  - DF046172 
 BIANCA ROLDAN MUSSOLINO  - SP384726 
 LORENA LOSCHER ROCHA  - SP409213 
 ANTONIO VITOR OLIVEIRA BORGES  - BA044788 

RECORRIDO : BRUNE VEICULOS LTDA  
ADVOGADOS : FABIO CANDIDO PEREIRA  - SP164691 

 SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO  - BA019872 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA, pela parte RECORRENTE: RENAULT DO 
BRASIL S/A 
Dr(a). FABIO CANDIDO PEREIRA, pela parte RECORRIDA: BRUNE VEICULOS LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
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A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do 
voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 
Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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