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Publicação: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL Processo nº 

0238149-15.2019.8.19.0001 Requerente: TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA, 

TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA (FILIAL), NL TRANSPORTES LTDA, RADAEL 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, TRANSBIRDAY TRANSPORTES LTDA e GRANDE RIO 

TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. JUIZO DE DIREITO DA 5ª 

VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ¿ Processo nº 

0238149-15.2019.8.19.0001 ¿ Recuperacao Judicial de TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA, 

TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA (FILIAL), NL TRANSPORTES LTDA, RADAEL 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, TRANSBIRDAY TRANSPORTES LTDA e GRANDE RIO 

TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. E D I T A L para 

conhecimento de terceiros interessados e credores, nos termos do art. 52, paragrafo 1°, da Lei 

n° 11.101/05, passado na forma abaixo: A Exma. Doutora Maria da Penha Nobre Mauro, Juiza 

de Direito Titular da 5ª Vara Empresarial, Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ 

SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, devidamente instruido e 

depois de preenchidas as formalidades legais, foi, por decisao de folhas 434-438, datada de 

24/10/2019, DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERACAO JUDICIAL de TRANSPORTES 

BIRDAY COMERCIO LTDA, TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA (FILIAL), NL TRANSPORTES 

LTDA, RADAEL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, TRANSBIRDAY TRANSPORTES LTDA e 

GRANDE RIO TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, cujo resumo 

do pedido inicial, da decisao e a informacao sobre acesso a relacao de credores seguem 

transcritos adiante: PEDIDO INICIAL: II) Cuida-se de pedido de recuperacao judicial das empresas 

TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA., TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA. (FILIAL), NL 

TRANSPORTES LTDA., RADAEL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA., TRANSBIRDAY 

TRANSPORTES LTDA., GRANDE RIO TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EIRELI, doravante denominadas "GRUPO TRANSBIRDAY" As causas que levaram as requerentes 

ao estado de crise economico-financeira estao satisfatoriamente expostas na inicial e os 

requisitos estabelecidos no art. 51 da Lei 11.101/2005, diante do exame formal da 

documentacao, encontram-se aparentemente atendidos. DECISAO: 1 - Defiro o processamento 

da recuperacao judicial das empresas TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA., TRANSPORTES 

BIRDAY COMERCIO LTDA. (FILIAL), NL TRANSPORTES LTDA., RADAEL TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA., TRANSBIRDAY TRANSPORTES LTDA., GRANDE RIO TRANSPORTES E 

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, doravante denominadas "GRUPO 

TRANSBIRDAY" 2 - Nomeio administrador judicial RAFAEL WERNECK COTTA, tels. 21 98835-6874 

/ 21 3380-9600, e-mail: rafaelcotta@navega.adv.br, cuja intimacao ordeno. 3 - Com base no 

inciso II, do art. 52, da Lei 11.101/2005, dispenso, si et in quantum, a apresentacao de certidoes 



negativas para que as requerentes exercam suas atividades, prevalecendo, entretanto, as 

ressalvas contidas no referido dispositivo legal. 4 - Determino a suspensao de todas as acoes ou 

execucoes contra as requerentes, nos termos e com as ressalvas constantes do inciso III, do 

sobredito dispositivo legal, ficando a cargo das mesmas comunicar a suspensao aos juizes 

competentes (idem § 3°). 5 - As recuperandas requerem a concessao de liminar para que haja o 

recolhimento dos mandados de busca e apreensao a serem expedidos nos autos dos processos 

nº 1088856-26.2014.8.26.0100 junto a 37ª Vara Civel da Comarca de Sao Paulo; 1043831-

19.2016.8.26.0100 junto a 10ª Vara Civel da Comarca de Sao Paulo; e 0026427-

25.2016.8.19.0210 junto a 1ª Vara Civel da Regional da Leopoldina da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro, a fim de que possam continuar na posse dos veiculos, maquinas, 

equipamentos e outros bens essenciais ao desenvolvimento da atividade das empresas, 

atuantes no ramo de transporte. Aduzem que a apreensao dos veiculos inviabilizara a 

Recuperacao Judicial ora pretendida, posto que sem estes nao sera possivel a execucao dos 

servicos fornecidos pelas Requerentes. De acordo com o art. 47 da LRF, o interesse publico e 

social na manutencao da atividade economica da empresa em recuperacao prevalece sobre o 

interesse privado de cada credor individualmente: "Art. 47 - A recuperacao judicial tem por 

objetivo viabilizar a superacao da situacao de crise economico-financeira do devedor, a fim de 

permitir a manutencao da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservacao da empresa, sua funcao social e o estimulo a 

atividade economica." Ademais, "No caso de deferimento da recuperacao judicial a competencia 

de outros juizos se limita a apuracao dos respectivos creditos, sendo vedada a pratica de 

qualquer ato que comprometa o patrimonio da empresa em recuperacao." (AgRg no Conflito de 

Competencia nº 128.267-SP, 2ª Secao, STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 16/10/2013). 

Com base em tais premissas, o STJ tem decidido pacificamente que o Juizo onde se processa a 

recuperacao judicial tem exclusividade para decidir questoes em que estejam envolvidos 

interesses e bens da empresa recuperanda, bem como exclusividade para decidir sobre atos de 

execucao do patrimonio do devedor, assim evitando que medidas constritivas e expropriatorias 

individuais possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperacao. E inclusive veda o 

prosseguimento de execucoes individuais mesmo apos decorrido o prazo de 180 dias 

estabelecido no art. 6º, §4º, da LRF (AgRg no CC nº 117.211/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomao, 

2ª Secao, julg. em 08/02/2012). Na esteira do entendimento consolidado do STJ, portanto, a 

pretensao constritiva direcionada ao patrimonio da empresa em recuperacao judicial deve ser 

submetida ao juizo universal, em observancia ao principio da preservacao da empresa. Sao 

inumeros os julgados sobre o tema: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO 

DE COMPETENCIA. RECUPERACAO JUDICIAL. EXECUCAO FISCAL. ATOS DE CONSTRICAO. LEI Nº 

13.034/2014. PARCELAMENTO. COMPETENCIA DO JUIZO DA RECUPERACAO JUDICIAL. 

EXISTENCIA DE CONFLITO. MANUTENCAO DO JULGADO PELOS SEUS PROPRIOS TERMOS. 

AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO. 1. O entendimento pacificado no STJ e de que os atos de 

constricao incidentes sobre o patrimonio da empresa em recuperacao judicial devem ser 

submetidos ao Juizo do soerguimento, sob pena de frustrar o proprio procedimento 

recuperacional, e que, ainda que se trate de execucao fiscal, esta nao se suspende com o 

deferimento da recuperacao, sendo obstados, porem, os atos de alienacao, cuja competencia e 

privativa do Juizo universal, de modo a nao prejudicar o cumprimento do plano de reorganizacao 

da empresa. 2. No julgamento do Agravo Regimental no Conflito de Competencia nº 136.130/SP, 

a egregia Segunda Secao desta Corte expressamente, por maioria, entendeu que a edicao da Lei 

nº 13.043/2014 nao altera a jurisprudencia deste Tribunal Superior a respeito da competencia 

do Juizo da recuperacao, sob pena de afronta ao principio da preservacao da empresa, inerente 

ao tramite do soerguimento. 3. Nao sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante 



capaz de evidenciar a inadequacao dos fundamentos invocados pela decisao agravada, o 

presente agravo nao se revela apto a alterar o conteudo do julgado impugnado, devendo ele ser 

integralmente mantido em seus proprios termos. 4. Agravo regimental nao provido". (AgRg no 

CC 141807 / AM AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETENCIA 2015/0161663-4, 

Ministro MOURA RIBEIRO (1156), SEGUNDA SECAO, DJe 16/12/2015) "AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. EXECUCAO NO AMBITO TRABALHISTA. NATUREZA 

FISCAL. DEFERIMENTO DA RECUPERACAO JUDICIAL. ART. 6º, § 7º, DA LEI Nº 11.101/05, COM A 

RESSALVA NELE PREVISTA. PRATICA DE ATOS QUE COMPROMETAM O PATRIMONIO DO 

DEVEDOR OU EXCLUAM PARTE DELE DO PROCESSO DE RECUPERACAO JUDICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE VIOLACAO DO ART. 97 DA CF E DE DESRESPEITO A SUMULA 

VINCULANTE N. 10/STF. 1. "Apesar de a execucao fiscal nao se suspender em face do 

deferimento do pedido de recuperacao judicial (art. 6º, §7º, da LF n. 11.101/05, art. 187 do CTN 

e art. 29 da LF n. 6.830/80), submetem-se ao crivo do juizo universal os atos de alienacao 

voltados contra o patrimonio social das sociedades empresarias em recuperacao, em 

homenagem ao principio da preservacao da empresa." (CC 114987/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SECAO, julgado em 14/03/2011, DJe 23/03/2011). 2. 

Inexistencia de violacao do art. 97 da CF e de desrespeito a Sumula Vinculante n. 10/STF, pois a 

decisao agravada apenas realizou uma interpretacao sistematica dos dispositivos legais 

aplicaveis ao caso concreto. 3. Agravo regimental nao provido". (AgRg no CC 123228 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETENCIA 2012/0127847-3, Ministro LUIS FELIPE 

SALOMAO (1140), SEGUNDA SECAO, DJe 01/07/2013 RTFP vol. 112 p. 330) "CONFLITO POSITIVO 

DE COMPETENCIA. JUIZO DO TRABALHO E JUIZO DA RECUPERACAO JUDICIAL. ADJUDICACAO DO 

BEM, NA JUSTICA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA 

RECUPERACAO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETENCIA DO JUIZO UNIVERSAL. 1- A 

jurisprudencia desta Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falencia ou deferido o 

processamento da recuperacao judicial, as execucoes contra o devedor nao podem prosseguir, 

ainda que exista previa penhora. Na hipotese de adjudicacao posterior levada a efeito em juizo 

diverso, o ato deve ser desfeito, em razao da competencia do juizo universal e da observancia 

do principio da preservacao da empresa. 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal 

Superior, admite-se a prorrogacao do prazo suspensivo das acoes e execucoes ajuizadas em face 

da sociedade em crise economico-financeira, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. 3-

Conflito de competencia conhecido, declarada a competencia do Juizo da Vara de Falencia e 

Recuperacoes Judiciais e decretada a nulidade da adjudicacao". (CC 111614 / DF CONFLITO DE 

COMPETENCIA 2010/0072357-6, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), S2 - SEGUNDA SECAO, DJe 

19/06/2013) "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETENCIA. AGRAVO 

"REGIMENTAL. JUIZO DE DIREITO E JUIZO DO TRABALHO. RECUPERACAO JUDICIAL. 

RECLAMACAO TRABALHISTA. ATOS DE EXECUCAO. MONTANTE APURADO. SUJEICAO AO JUIZO 

DA RECUPERACAO JUDICIAL. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUCOES 

INDIVIDUAIS. AUSENCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL. 1. Tanto 

sob a egide do Decreto-lei n. 7.661/1945 como da Lei n. 11.101/2005, respeitadas as 

especificidades da falencia e da recuperacao judicial, e competente o respectivo Juizo para 

prosseguimento dos atos de execucao, tais como alienacao de ativos e pagamento de credores, 

que envolvam creditos apurados em outros orgaos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que 

tenha ocorrido a constricao de bens do devedor. 2. Se, de um lado, ha de se respeitar a exclusiva 

competencia da Justica laboral para solucionar questoes atinentes a relacao do trabalho (art. 

114 da CF); por outro, nao se pode perder de vista que, apos a apuracao do montante devido ao 

reclamante, processar-se-a no juizo da recuperacao judicial a correspondente habilitacao, ex vi 

dos principios e normas legais que regem o plano de reorganizacao da empresa recuperanda. 3. 



A Segunda Secao do STJ tem jurisprudencia firmada no sentido de que, no normal estagio da 

recuperacao judicial, nao e razoavel a retomada das execucoes individuais apos o simples 

decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo 

regimental desprovido". (AgRg no CC 101628 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETENCIA 2008/0269718-9, Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA (1123), DJe 01/06/2011) 

Em assim sendo, afigura-se, nao apenas plausivel, mas fundamental, oficiar-se aos Juizos nos 

quais se processam as buscas e apreensoes dos veiculos, maquinas e equipamentos das 

Recuperandas, a fim de que haja o recolhimento dos mandados, uma vez que diante da 

essencialidade dos citados bens ao desenvolvimento da atividade das empresas, atuantes no 

segmento de transporte de cargas, a nao concessao da presente liminar teria o condao de 

inviabilizar a propria Recuperacao Judicial ora pretendida, com o aniquilamento das empresas 

em recuperacao. Junto com os oficios devera ser encaminhada copia da presente decisao. Por 

todo o exposto, defiro a medida liminar, para que haja o recolhimento dos mandados de busca 

e apreensao a serem expedidos nos autos dos processos nº 1088856-26.2014.8.26.0100 junto a 

37ª Vara Civel da Comarca de Sao Paulo; 1043831-19.2016.8.26.0100 junto a 10ª Vara Civel da 

Comarca de Sao Paulo; e 0026427-25.2016.8.19.0210 junto a 1ª Vara Civel da Regional da 

Leopoldina da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em razao do deferimento da 

Recuperacao Judicial. Oficie-se com urgencia. 6 - Determino as requerentes a apresentacao de 

contas demonstrativas mensais, nos termos do inciso IV do art. 52 da Lei de Recuperacao 

Judicial. 7 - Comunique-se por carta a Fazenda Publica Federal e as Fazendas Publicas de todos 

os Estados e Municipios onde as requerentes tenham estabelecimento (idem, inciso V). 8 - 

Publique-se o edital a que alude o § 1° do art. 52 da Lei. 11.101/2005. 9 - De-se vista ao 

Ministerio Publico, conforme dispoe o inciso V do art. 52 da LRF. RELACAO NOMINAL DE 

CREDORES: Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, a relacao nominal dos 

credores com respectivos valores e classificacao encontra-se disponivel no site do Tribunal de 

Justica do Estado do Rio de Janeiro (www.tjrj.jus.br), atraves do caminho Consultas ] Relacao 

Nominal de Credores, podendo ainda ser consultada junto ao website do Administrador Judicial. 

ADVERTENCIA: O prazo para a habilitacao ou divergencia aos creditos relacionados pelas 

devedoras e de 15 (quinze) dias a contar da publicacao do respectivo edital (art. 7º, § 1º da Lei 

n.º 11.101/05). Ressalta-se que por se tratar de fase administrativa da verifica ao . E, para que 

chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital que sera 

publicado e afixado na forma da Lei. Cientes de que este juizo funciona na Av. Erasmo Braga, 

115, sala 712-Centro/RJ. Dado e passado nesta cidade do Rio de janeiro, aos vinte e seis dias do 

mes de Novembro de dois mil e vinte. Eu, Glauce de Carvalho Afonso e Silva, Tecnico de 

Atividade Judiciario, Matr. 01/30342, digitei. E, eu Barbara Talia Goncalves de Freitas Carrijo, 

Escriva, o subscrevo. A Doutora Maria da Penha Nobre Mauro , Juiza de Direito. 


