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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE 

IPOJUCA/PE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 0000027-74.2015.5.06.0192 

MINAS ARENA – GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A. (“Minas 

Arena”), já qualificada nos autos do Incidente de Concurso Especial de Credores distribuído 

por dependência aos autos do processo em epígrafe, ajuizado por SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO E 

OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM GERAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO (“SINTEPAV”), em 

face de EGESA ENGENHARIA S.A. (“EGESA”) e OUTROS, vem, respeitosamente, à presença 

de V. Exa., em atenção à decisão de ID b5d5b60, que intimou a Minas Arena a se manifestar 

sobre a petição de ID c120d9c, expor o quanto segue.  

1. Por meio da petição de ID c120d9c, o SINTEPAV informou que, na 

assembleia realizada em 12.08.2022, teria sido deliberado e aprovado o pagamento de 

débito da EGESA nos autos da Execução Trabalhista de Paulínia (autos nº 0010181-

43.2014.5.15.0126), no valor de R$ 1.700.000,00, de modo a fixar a competência deste MM. 

Juízo para a apreciação do concurso de credores. 

2. A Minas Arena, embora não possua qualquer objeção quanto ao pedido 

formulado pelo SINTEPAV, em atenção ao dever de lealdade e de cooperação processual, 

entende necessário que sejam feitas algumas considerações.  
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3. Como exposto nas manifestações ID d722ded e ID 2f2668b, a Minas Arena 

entende que, dentre as ordens de penhora de dividendos da Egesa que se encontram 

pendentes de cumprimento (devido à insuficiência de dividendos para cumprimento 

simultâneo de todas as ordens), a ordem expedida no presente feito é a que detém 

prioridade legal, devido à sua natureza e anterioridade, nos termos dos artigos 908 e 909 do 

CPC, bem como do entendimento jurisprudencial consolidado pelo C. STJ no julgamento dos 

conflitos de competência n° 171.782 e 176.725. 

4. Tal fato, por só, já seria suficiente para estabelecer a competência deste 

MM. Juízo para apreciação do Incidente de Concurso de Credores.  

5. De qualquer maneira, chama-se atenção ao fato de que, após a penhora 

realizada nos presentes autos, há outras penhoras que detém preferência legal em 

detrimento daquela realizada nos autos nº 0010181-43.2014.5.15.0126, que tramita no 

Tribunal do Trabalho de Paulínia/SP, em razão do prévio recebimento dessas ordens de 

constrição pela Minas Arena, a saber: 

 

6. Relembra-se, neste ponto, que foram expedidas duas ordens de penhora 

enviadas pelo r. juízo trabalhista de Paulínia, tendo sido recebida a 1ª delas em 23.07.2020, 

já quitada, conforme comprovado por meio da petição e documentos de ID d95bca5e, 

subsistindo, apenas, a 2ª ordem de penhora, recebida em 04.05.2021.  
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7. Verifica-se, portanto, que há ordens de penhora dos dividendos da Egesa 

anteriores à segunda ordem enviada pelo r. juízo de Paulínia à Minas Arena, as quais, na 

visão da ora peticionária, devem ter prioridade de pagamento.  

8. No mais, com relação ao pedido formulado pelo SINTEPAV para 

levantamento dos valores depositados nestes autos, a Minas Arena também não apresenta 

óbice, até mesmo porque, como já dito, entende que a penhora realizada nestes autos 

possuí preferência legal para pagamento, em razão da anterioridade e de sua natureza, em 

relação às demais ordens de penhora recebidas. 

9. Por fim, a Minas Arena requer seja dado cumprimento à decisão proferida 

no Pedido de Correição Parcial nº 0000107-73.2021.2.00.0506, para que este r. juízo indique 

o juízo competente para o processamento do Incidente do Concurso Especial de Credores (e 

consequentemente, a ordem de penhora com maior prioridade legal que se encontra 

pendente de cumprimento). 

Termos em que pede deferimento. 

São Paulo/SP, 22 de setembro de 2022. 

 

JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO 

OAB/SP Nº 205.372 

RAFAEL BORTOLETTO SETTE 

OAB/SP Nº 267.032 

 

GABRIELLE CORREIA DE MOURA 

OAB/SP 446.527 

 


