
PET no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65483 - MG (2021/0011929-
7)

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
REQUERENTE : CIVEX SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
ADVOGADO : SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - MG176791
REQUERIDO : OSMAR BRINA CORREA LIMA & SERGIO MOURAO CORREA 

LIMA ADVOGADOS
REQUERIDO : SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA
ADVOGADOS : ANA FRAZAO DE AZEVEDO LOPES - DF012847
  SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA - MG064026
  JOSÉ FRANCISCO REZEK - MG010083
REQUERIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ARTHUR PEREIRA DE MATTOS PAIXAO FILHO E OUTRO(S) - 

MG050684

DECISÃO

Cuida-se de recurso em mandado de segurança, com pedido de liminar, 
manejado por OSMAR BRINA CORREA LIMA & SERGIO MOURAO CORREA LIMA 
ADVOGADOS e SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA, em face de acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Às fls. 2081/2083, e-STJ, a Vice-Presdiência desta Corte, no exercício da 
Presidência, indefiriu o pedido de liminar sem prejuízo de ulterior deliberação pelo 
relator do feito, entendendo que não foi desenvolvida "nenhuma argumentação sobre a 
necessidade concreta e urgente de concessão da liminar, que justifique a atuação em 
regime de plantão".

Às fls. 2085/2133, e-STJ, a parte recorrente protocolou pedido de tutela 
provisória requerendo que fosse determinado "o regular processamento do Incidente de 
IMPEDIMENTO manejado contra a Des. MARIA DAS GRAÇAS ALBERGARIA COSTA" 
e "o imediato afastamento da magistrada da relatoria dos recursos relativos à falência 
de UNIAUTO e LIDERAUTO" até que fosse julgado o mérito do recurso em tela.

Em razão de licença médica deste signatário, o feito foi distribuído ao e. 
Ministro Luis Felipe Salomão, que concedeu a tutela provisória pleiteada para atribuir 
efeito suspensivo ao recurso ordinário, determinando a suspensão dos julgamentos de 
reclamos atinentes à falência de UNIAUTO e LIDERAUTO, de relatoria da 
Desembargadora excepta, até que seja apreciado o mérito do recurso pelo Superior 
Tribunal de Justiça ou sobrevenha nova decisão liminar do relator originário.

Às fls. 2453/2759, e-STJ, CIVEX SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA requer a 
revogação da tutela provisória concedida. Aduz, para tanto, (i) "perda do objeto do 
presente RMS, em função do julgamento do incidente de impedimento e do agravo 
interno que dele eram fundamento"; (ii) ausência de qualquer fumus boni iuris e 
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"ausência de periculum in mora evidenciada pelos fatos de que (a) o Síndico continua 
em seu cargo em razão de liminar concedida no âmbito do MS nº 1.0000.19.153475-
9/000; (b) a Des. Albergaria Costa já se afastou do feito por meio de declaração de 
suspeição"; (iii) "não cabimento do mandado de segurança no presente caso, por haver 
recurso cabível e se estar diante de decisão fundamentada"; e (iv) existência de 
periculum in mora reverso.

Às fls. 2760/2865, e-STJ, a parte recorrente requer a manutenção do efeito 
suspensivo atribuído ao recurso ordinário.

É o relatório do necessário.

Decido.

1. De início, salienta-se que a alegada perda do objeto do recurso ordinário e 
a questão do cabimento do mandado de segurança serão oportunamente analisadas, 
quando da apreciação do referido reclamo e após prestadas informações pelo Tribunal 
de origem.

Quanto à existência de periculum in mora reverso, aduz a ora requerente 
que "já se vão 20(vinte) meses que o processo se encontra completamente paralisado 
em razão do manejo de infinitos recursos e impugnações do Recorrente na tentativa de 
ser reconduzido ao cargo".

Assevera, ainda, que "o incidente de desconsideração de personalidade 
jurídica nº 0019879-54.2018.8.13.0024, conta com mais de 50 (cinquenta) réus, com 
todos os seus bens bloqueados. No momento, há gravames de mais de 100 (cem) 
milhões de reais e mais de 100 (cem) imóveis, para garantia de um suposto débito que 
não chega nem perto disso. No mesmo sentido, os credores da falência de Uniauto e 
Liderauto se veem completamente longe de receber qualquer fração desta quantia 
constrangida. Pior, as restrições impostas no feito acabaram por recair sobre bens de 
terceiros alheios ao processo, que continuam com seus bens bloqueados em razão 
da paralização decorrente dos inúmeros recursos e incidentes propostos pelo Síndico".

Nesse contexto, mister destacar que o mandado de segurança, de que 
tratam estes autos, foi impetrado por OSMAR BRINA CORREA LIMA & SERGIO 
MOURAO CORREA LIMA ADVOGADOS e SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA em 
face do ESTADO DE MINAS GERAIS, isto é, não tem como parte a ora requerente.

Ademais, este feito - recurso ordinário em mandado de segurança - não trata 
do mencionado incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou sequer da 
falência da UNIAUTO e LIDERAUTO e não houve a determinação de bloqueio de bens, 
ou manutenção de bloqueio, por esta Egrégia Corte.

A concessão da tutela provisória, pelo e. Ministro Luis Felipe Salomão, foi 
tão somente para determinar "a suspensão dos julgamentos de reclamos atinentes à 
falência de UNIAUTO e LIDERAUTO, de relatoria da Desembargadora excepta, até 
que seja apreciado o mérito do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça ou 
sobrevenha nova decisão liminar do relator originário".

Veja-se, portanto, que não houve a determinação de suspensão dos 
julgamentos de recursos atinentes à falência de UNIAUTO e LIDERAUTO relatados 
por outros Desembargadores e, como informa a própria requerente, "a Des. Albergaria 
Costa, atacada por meio do incidente de impedimento, deu-se por suspeita, por meio 
de decisão proferida em 08.03.2021 (e-STJ Fl.2442/2443). Os autos foram distribuídos 
ao substituto legal, Des. Maurício Soares".
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Aliás, o e. Ministro Luis Felipe Salomão havia consignado 
expressamente em sua decisão que "As questões urgentes a serem decididas no 
âmbito do citado processo falimentar deverão ser apreciadas por substituto legal da 
magistrada excepta".

Por todas essas razões, não se vislumbra a existência de periculum in mora 
reverso apto a justificar a revogação da tutela provisória concedida.

2. Ante o exposto, nego provimento ao pedido formulado às fls. 2453/2759, 
e-STJ.

Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que preste 
informações acerca da alegada perda do objeto do mandado de segurança, 
notadamente sobre a atual relatoria dos recursos atinentes à falência de UNIAUTO e 
LIDERAUTO, bem como demais informações que entender pertinentes.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 

                    Brasília, 30 de junho de 2021.

MINISTRO MARCO BUZZI 
Relator
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